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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 28 februari 2018 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)
Göran Dahlgren (S)
Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
Maria Truedsson (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Lena Zetterström (MP)
Agne Dahlqvist (V)
Olle Krabbe (V)

För kännedom

Olle Iding (M)
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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)
Roger Persson (S)
Marianne Ragntoft (S)
Jens Sjögren (S)
Ann-Marie Magnhagen (S)
Lena Johansson (S)
Anneli Elmelid (MP)
Anja Edén (MP)
Anita Tarkkonen (V)
Linda Björnman (V)
Övriga kallade

Daniella Christopherson, Nämndsekreterare
Åsa Winkler, VD, MERAB
Styrelseordförande, MERAB
Lars Nilsson, Räddningschef

Anders Netterheim
Ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Sammanträdets kungörande och fastställelse av
föredragningslistan

KSF 2018/22

2

Upprop
Nämndsekreteraren

KSF 2017/504

3

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

KSF 2017/504
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

4

Informationsärende: Presentation av ny vd för MERAB
samt information från bolaget
Åsa Winkler, vd samt styrelseordförande

5

Informationsärende: Trygghetsmätning i Höörs kommun
2017
Lars Nilsson

KSF 2018/77

6

Ev svar på frågor eller interpellationer

KSF 2017/504

7

Ev. bordlagda ärenden

KSF 2017/504

8

Parkeringsövervakning i Höörs kommun - omfattning

KSF 2017/583

9

Tilläggsbestämmelser till ABVA (Allmänna bestämmelser
för brukande av den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen)

KSF 2017/597

10

Anmälningar

KSF 2018/13

11

Fyllnadsval

KSF 2018/14

12

Övrigt

KSF 2017/504

13

Mötets avslutande

KSF 2017/504
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Dnr KSF 2018/22

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 15 februari 2018 och anslagits på
kommunens anslagstavla den 15 februari 2018.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 13 februari har tillgängliggjorts på Meetings + den 21 februari 2018,
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 21 februari 2018, och Lokaltidningen den 17
och 18 februari 2018.

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2017-12-07
_____
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Dnr KSF 2017/504

2

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom
I ledamöternas ställe tjänstgör för
Ordföranden konstaterar att det finns xx beslutande ledamöter närvarande.
_____
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Dnr KSF 2017/504

3

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Christina Pehrson (L) och Fredrik Hanell (MP) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 7 mars,
kl. 16.30

Ärendebeskrivning
Christina Pehrson (L) och Fredrik Hanell (MP) 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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4

Informationsärende: Presentation av ny
vd för MERAB samt information från
bolaget

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
MERAB:s vd Åsa Winkler samt styrelseordförande hälsas välkomna.
Information om företaget läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
MERAB:s nya VD, Åsa Winkler samt MERAB:s styrelseordförande har bjudits in till
dagens möte för presentation samt information om bolaget.

_____
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Dnr KSF 2018/77

5

Informationsärende: Trygghetsmätning i
Höörs kommun 2017

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen om Trygghetsmätning i Höörs kommun 2017 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Räddningschef Lars Nilsson informerar om den årliga trygghetsmätningen som
genomfördes i Höörs kommun 2017.
Trygghetsmätningen i genomfördes mellan 4 september och 12 oktober och skickades ut
till 600 invånare i åldern 16-85 år boende i Höör kommun. Urvalet har tagits ur
folkbokföringen utifrån postnummerområden i kommunen och har skett i ett obundet
slumpmässigt urval inom kommunen.
Till året undersökning gjordes en indelning där man skickade ut 300 enkäter till Höör
tätort och 300 enkäter till boende utanför tätorten. Tidigare år har man inte haft någon
indelning utan man har tagit fram ett sammanvägt värde över hela kommunen. Mätningen
tar alltså fram hur medborgarna upplevde sin trygghet och om man blivit utsatt för något
brott under senaste 12 månaders period.
Om mätningen
Mätningen görs i syfte att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av
ordningsstörningar, samt allmänhetens trygghetsuppfattning och bedömning av Polisens
lokala insatser.
Medborgaren värderar sina svar utifrån en skala 0-6 där 0 = att medborgaren inte
upplever problem och 6= att medborgaren upplever allvarliga problem.
Resultaten ligger till grund för planering och uppföljning av Polisens lokala verksamhet
och kommuner och andra aktörers brottsförebyggande - och trygghetsskapande åtgärder.
Trygghetsmätningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer som är
specialiserade på att genomföra enkätundersökningar, främst inom offentlig verksamhet.
Trygghetsmätningen i genomfördes mellan 4 september och 12 oktober och skickades ut
till 600 invånare i åldern 16-85 år boende i Höör kommun. Urvalet har tagits ur
folkbokföringen utifrån postnummerområden i kommunen och har skett i ett obundet
slumpmässigt urval inom kommunen.
Resultat 2017
2017 års trygghetsmätning fick ett samlat indexvärde på 2. Det är samma resultat som för
2016. Svarsfrekvensen var 62 procent.
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Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseTrygghetsmätningen.docx
2. Trygghetsmätning Höör KS.pdf
3. 2017 till 2012 Trygghetsmätning Höörs kommun.pdf
4. 2017 Trygghetsmätning delområden.pdf
5. Kommunstyrelsen 2018-02-13 (2018-02-13 KS §24).doc
_____
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Dnr KSF 2017/504

6

Ev. svar på frågor eller interpellationer

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

FÖREDRAGNINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/504

7

Ev. bordlagda ärenden

Ärendebeskrivning
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten.
_____
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Dnr KSF 2017/583

8

Parkeringsövervakning i Höörs kommun omfattning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Den minsta omfattning av parkeringsövervakningen fortsatt ska vara 16 timmar per
månad men att den övre gränsen på 24 timmar per månad tas bort.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun införde kommunal parkeringsövervakning år 2002 samtidigt fattades
beslut om att övervakningsspannet skulle vara mellan 16 och 24 timmar per månad.
Tekniska nämnden föreslår nu att den övre gränsen om 24 timmar tas bort.
Kommunens möjlighet till parkeringsövervakning regleras av lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.
Kommunledningskontoret har inga invändningar mot förslaget.

Beslutsunderlag
1. 2017-12-05 TN § 88.doc
2. utdrag KF 2002 05 29.pdf
3. Ärende ändrad omfattning av parkeringsövervakning.docx (Tjänsteskrivelse från
samhällsbyggnadssektorn) TN 2017/247
4. Tjänsteskrivelse parkeringsövervakning.docx (tf. kanslichefen)
5. Redovisning av intäkter och utgifter från parkeringsövervakning.pdf
6. Kommunstyrelsen 2018-02-13 (2018-02-13 KS §27).doc
_____
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Dnr KSF 2017/597

9

Tilläggsbestämmelser till ABVA
(Allmänna bestämmelser för brukande av
den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna tilläggsbestämmelserna till ABVA att gälla från 1 mars 2018.

Ärendebeskrivning
VA-GIS nämnden beslutade vid sammanträdet 2017-12-12, § 85, gällande
tilläggsbestämmelser för ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen). VA-GIS nämnden föreslår kommunfullmäktige i Hörby
kommun respektive Höörs kommun att godkänna tilläggsbestämmelserna till ABVA att
gälla från 1 mars 2018.
Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från
hushåll. Avloppsvatten från industrier och verksamheter kan tas emot under vissa
förutsättningar. Tilläggsbestämmelserna till ABVA anger kvalitetskrav för utsläpp av
avloppsvatten från industrier och andra verksamheter till Mittskåne Vattens allmänna
avloppsanläggningar. Kraven följer Svenskt Vattens publikation P95 ”Råd vid mottagande
av avloppsvatten från industri och annan verksamhet”.
Enligt ABVA, punkt 7, är huvudmannen skyldig att ta emot avloppsvatten från fastighet
om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Huvudmannen är inte
skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från
hushållsspillvatten. Enligt ABVA, punkt 13, kan huvudmannen dock i enskilda fall medge
utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån
har annan sammansättning än hushållsspillvatten, vad gäller arten eller halten av
ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spillsom dagvatten.
Det är viktigt att ämnen i det avloppsvatten som leds till kommunens avloppsreningsverk
är behandlingsbara. Med det menas att de ämnen som finns i vattnet är biologiskt lätt
nedbrytbara eller att de kan avskiljas i de kemiska och biologiska reningsstegen. Ämnen
som leds till reningsverket får inte heller försämra slamkvalitén. Överbelastning av
reningsverkets processer får inte ske på grund av utsläpp av föroreningar i större mängd.
Det är också viktigt att ledningsnätet inte utsätts för skada genom igensättning, korrosion
eller frätning. Personalens hälsa får inte heller äventyras på grund av utsläpp av farliga
ämnen.
Vid anslutning av processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter till den
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allmänna avloppsanläggningen gör Mittskåne Vatten en individuell bedömning av
avloppsvattnets egenskaper och innehåll av skadliga ämnen utifrån
tilläggsbestämmelserna. Mittskåne Vatten kan kräva provtagningar och analyser av
processavloppsvattnen i den omfattning som det behövs för att bedöma om
avloppsvattnet kan avledas till kommunens avloppsnät.

Beslutsunderlag
1. Tilläggsbestämmelser till ABVA
2. 2017-12-12 VA-GIS nä § 85.doc
3. Tjänsteskrivelse - Tilläggsbestämmelser till ABVA.docx
4. Kommunstyrelsen 2018-02-13 (2018-02-13 KS §33).doc
_____
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Dnr KSF 2018/13

10

Anmälningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Marie Ferrari (S) entledigas från sitt uppdrag som God man i jordbruks-, skogsbruksoch tätortsfrågor.
2. Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. KF Justerat protokoll 2018-01-31 (justerat KF 2018-01-31.pdf) KSF 2017/503
2. KS Justerat protokoll 2018-02-13 (KS Protokoll_ offentlig 2018-02-13.docx) KSF
2017/496
3-4. Revisorerna, Granskning av ekonomistyrningen i Höörs kommun (Missiv granskning
av ekonomistyrningen i Höörs kommun.pdf + Granskning av
ekonomistyrningen_180124.pdf) KSF 2018/83:1
5. Länsstyrelsens protokoll (2018-02-14, Dnr 201-4575-18) Ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige. Dnr 2014/309
6. Marie Ferrari (S) Anmälan om avsägelse av uppdrag som God man i jordbruks-,
skogsbruks- och tätortsfrågor, KSF 2015/29

_____
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Dnr KSF 2018/14

11

Fyllnadsval

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendebeskrivning
När en förtroendevald avsagt 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. tjänsteskrivelse
Sverigedemokraterna har lämnat in följande förslag till fyllnadsval:
2. Roger Stenberg (SD) tillsätts som ny ersättare i socialnämnden efter Carina Berg (SD)
KSF 2015/11
3. Rashida Nord Atac (SD) tillsätts som ny ersättare i kultur-och fritidsnämnden efter Rose
Bengtsson (SD) KSF 2015/17

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Sverigedemokraterna om tillsättning av ersättare i socialnämnden (DOC180219.pdf)
3. Sverigedemokraterna om tillsättning av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
(DOC180219.pdf)
_____
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Övrigt

Ärendebeskrivning
_____
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Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____
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