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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

3

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

KSF 2017/508

4

Information om EU-frågor
Ludvig Einarsson och Anna Josefsson

KSF 2018/231

5

Information från VA-GIS
Magnus Brom/Eva Malmberg

KSF 2018/237

6

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

KSF 2018/195

7

Ändring i reglemente för MBN för att kunna hantera
animaliska biprodukter

KSF 2018/159

8

Godkännande av Sydarkiveras nya förbundsordning 2018
och budget 2019

KSF 2018/158

9

Ekonomisk månadsuppföljning avseende februari 2018 kompletterande åtgärder

KSF 2017/529

10

Befolkningsprognos för Höörs kommun 2018-2030

KSF 2018/94

11

Kommunassurans Syd Försäkringsbolag AB årsredovisning

KSF 2018/119

12

Höörs Fastighetsaktiebolag - årsredovisning

KSF 2018/156

13

Mellanskånes Renållnings AB (MERAB) - årsredovisning

KSF 2018/157

14

IT kommuner i Skåne AB - årsredovisning

KSF 2018/148

15

Anmälningar

KSF 2018/13

16

Fyllnadsval

KSF 2018/14

17

Övrigt

KSF 2017/508

18

Mötets avslutande

KSF 2017/508

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-23

5 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

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 17 maj 2018 och anslagits på
kommunens digitala anslagstavla den 18 maj 2018.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 15 maj har tillgängliggjorts på Meetings + den 23 maj 2018, information
om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag.

Beslutsunderlag
Kungörelse KF 2018-05-30.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/508

2

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom
Ordföranden konstaterar att det finns xx beslutande ledamöter närvarande.
_____
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Dnr KSF 2017/508

3

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Helena Ohlson (SD) och Stefan Lissmark (S) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 7 juni, kl.
16.30

Ärendebeskrivning
Helena Ohlson (SD ) och Stefan Lissmark (S) 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 2018/231

4

Information om EU-frågor

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendebeskrivning
EU-kontor Skåne Nordost är en gemensam resurs som arbetar på uppdrag av de sex
kommunerna inom Skåne Nordost samt kommunerna Älmhult, Perstorp och Höör.
Uppdraget syftar till att kommunerna via EU-kontoret i högre grad ska nyttja EU:s
finansieringsmöjligheter i sitt kommunala utvecklingsarbete. Varje kommun har en lokal
EU-organisation med ansvariga kontaktpersoner/EU-samordnare.
Till dagens sammanträde har verksamhetschef Ludvig Einarsson och EU-koordinator
Anna Josefsson bjudits in för att informera.

_____
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Dnr KSF 2018/237

5

Information från VA-GIS

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendebeskrivning
Information från VA/GIS-nämndens verksamheter
Sedan 1 januari 2014 har Hörby och Höörs kommun bedrivit vatten- och
avloppsverksamheten samt GIS-verksamheten gemensamt styrd av VA/GIS-nämnden.
Geoinfo Mittskåne
Information om vad har de senaste årens gemensamma verksamheten betytt för
utvecklingen av kommunernas kart och GIS-verksamhet. Samt vad Geoinfo Mittskåne kan
erbjuda förvaltningarna bland annat i form av möjlighet till analys/kombination av data
kopplat till kartan för att kunna ta bättre beslut.

Mittskåne Vatten
Information om utvecklingen av vatten- och avloppsverksamheten och vad samverkan
inneburit. Vad som är på gång framöver och vilka investeringar som krävs för att fortsätta
leverera vattentjänster till kunderna.
_____
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Dnr KSF 2018/195

6

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2018-04-03 VA-GIS nä § 30.doc
Förteckning över förslag på verksamhetsområde Höör.docx
Nytt VO Banvakten 5 översikt
Nytt VO Banvakten 5 karta
Nytt VO Malakiten översikt
Nytt VO Malakiten karta
Nytt VO Stenskogen 3_107 översikt
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8. Nytt VO Stenskogen 3_107 karta
9. Nytt VO Åkersberg översikt
10. Nytt VO Åkersberg karta
11. Tj_skriv_utökn_verksamhetsområde.docx
12. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §100).doc
_____
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Dnr KSF 2018/159

7

Ändring i reglemente för MBN för att
kunna hantera animaliska biprodukter

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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 Miljöoch 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

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-23

13 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

Förslag till beslutsmotivering
Skäl för beslut
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. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §99).doc
_____
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Dnr KSF 2018/158

8

Godkännande av SydArkiveras nya
förbundsordning 2018 och budget 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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 20202021. 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.
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Ekonomi
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.
Förslag till 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 27
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. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §104).doc
_____
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Dnr KSF 2017/529

9

Ekonomisk månadsuppföljning avseende
februari 2018 - kompletterande åtgärder

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Den reviderade prognosrapporten läggs till handlingarna

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
beräknas under 2018. Dessa redovisas i bilaga 2, sidan 1 - Tillkommande kostnader och
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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. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §92).doc
_____
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Dnr KSF 2018/94

10

Befolkningsprognos för Höörs kommun
2018-2030

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Befolkningsprognos för Höörs kommun 2018-2030 läggs till handlingarna.

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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2018-2030 med tabeller.pdf (sammanslagning
av alla filerna)
3. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §90).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-23

19 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/119

11

Kommunassurans Syd Försäkringsbolag
AB - årsredovisning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Efter att tagit del av information i årsredovisningen, läggs 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. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. KommunAssurans Syd AB Årsredovisning 2017.pdf
3. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §105).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-23

20 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/156

12

Höörs Fastighetsaktiebolag årsredovisning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Efter att tagit del av information i årsredovisningen, läggs 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.

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. Redovisning av sociala aktiviteter som 2017 års utdelning från Höörs
Fastighetsaktiebolag används till
3. ÅR med påskrifter.pdf (Årsredovisning från HFAB)
4. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §107).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-23

21 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/157

13

Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) årsredovisning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Efter att tagit del av information i årsredovisningen, läggs 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. Årsredovisning 2017 slutlig.pdf
3. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §108).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-23

22 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/148

14

IT kommuner i Skåne AB - årsredovisning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Efter att tagit del av information i årsredovisningen, läggs 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. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Bolagsstämma 2018-03-20.docx
2. Årsredovisning 2017 IT kommuner i Skåne AB.PDF
3. Kommunstyrelsen 2018-05-15 (2018-05-15 KS §109).doc
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-23

23 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/13

15

Anmälningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Justerat protokoll KF 2018-04-25.pdf (Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-25)
2. KS Justerat protokoll 2018-05-15.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-15)
3. KS protokoll 2018-05-15_PUL.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-15_PUL)
4. Länsstyrelsen Skåne, beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige (180420, Dnr 20112407-18) Lisa Hetherington (MP), KSF 2014/309
5. Ingrid Andersson 100 år - tackkort för uppvaktning från Höörs kommun, KSF 2017/554
6. Länsstyrelsen, Protokoll från inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
2018-04-26 (Protokoll från Länsstyrelsen över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet, 2018-04-26.pdf) KSF 2018/225:1

Beslutsunderlag
1. Justerat protokoll KF 2018-04-25.pdf (Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-25)
2. KS Justerat protokoll 2018-05-15.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-15)
3. KS protokoll 2018-05-15_PUL.pdf (Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-15_PUL)
3. Länsstyrelsen Skåne, beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige (180420, Dnr 20112407-18) Lisa Hetherington (MP), KSF 2014/309
4. Ingrid Andersson 100 år - tackkort för uppvaktning från Höörs kommun, KSF 2017/554
5. Länsstyrelsen, Protokoll från inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
2018-04-26 (Protokoll från Länsstyrelsen över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet, 2018-04-26.pdf) KSF 2018/225:1

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2018-05-23

24 (26)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/14

16

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 kommunstyrelsen efter Jacob Engnell (SD).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om fyllnadsval_maj2018.docx
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/508

17

Övrigt

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor anmäls.

_____

Datum

Sida

2018-05-23

25 (26)

FÖREDRAGNINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/508

18

Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Datum

Sida

2018-05-23

26 (26)

