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Natalia Bengtsson (SD)
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Susanne Asserfors (S)
Anders Magnhagen (S)
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Jill Andersson (S)
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Lars Oscarsson (S)
Fredrik Hanell (MP)
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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)
Lisa Hetherington (MP)
Anita Tarkkonen (V)
Linda Björnman (V)
Övriga kallade

Michael Andersson, Kommundirektör
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef
Kenneth Kallin, Information från SEKOM

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Sammanträdets kungörande och fastställelse av
föredragningslistan

KSF 2018/22

2

Upprop

KSF 2018/33

3

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

KSF 2018/33

4

Informationspunkt: SEKOM (Sveriges Ekokommuner)
Kenneth Kallin

5

Ev. bordlagda ärenden

KSF 2018/33

6

Ev svar på frågor eller interpellationer

KSF 2018/33

7

Indexjustering av brukningsavgifter

KSF 2018/269

20-30 min
föredragn
ing
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

8

Ekonomisk uppföljning avseende maj 2018

KSF 2017/529

9

Gemensam nämnd för VA och räddningstjänst för Hörby
och Höörs kommuner med förslag till reglemente

KSF 2017/406

10

Genomlysning och analys av kommunens styrsystem och
verksamheter

KSF 2016/486

11

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

KSF 2016/184

12

Anmälningar

KSF 2018/13

13

Fyllnadsval

KSF 2018/14

14

Övrigt

KSF 2018/33

15

Mötets avslutande

KSF 2018/33
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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 20 augusti 2018 och anslagits på
kommunens digitala anslagstavla den 20 augusti 2018.
Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från
sammanträde den 14 augusti har tillgängliggjorts på Meetings + den 22 augusti 2018,
information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag.

Beslutsunderlag
Kungörelse utfärdad 2018-06-11
_____
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Dnr KSF 2018/33

2

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande

Ordföranden konstaterar att det finns xx beslutande ledamöter närvarande.
_____
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Dnr KSF 2018/33

3

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Lars Oscarsson (S) och Tom Ström (M) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 5
september, kl. 16.30

Ärendebeskrivning
Lars Oscarsson (S) och Tom Ström (M) står i tur att justera protokollet enligt upprättad
turlista.

Beslutsunderlag
Justeringschema KF 2018 rev 2018-02-13.xlsx.pdf
_____
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4

Informationspunkt: SEKOM (Sveriges
Ekokommuner)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen om Sveriges Ekokommuner läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kenneth Kallin har bjudits in till kommunfullmäktige för att informera om SEKOM
(Sveriges Ekokommuner).
_____
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5

Ev. bordlagda ärenden

Ärendebeskrivning
Inga ärenden har bordlagts vid tidigare möten.
_____
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Dnr KSF 2018/33

6

Ev. svar på frågor eller interpellationer

Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har kommit in till kommunkansliet när kallelsen upprättas.
_____
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Dnr KSF 2018/269

7

Indexjustering av brukningsavgifter

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Förslaget om engångsjustering av entreprenörindex med 12,9 % av
brukningsavgifterna § 10-13 i Höörs kommun godkänns.
2. VA-taxa börjar gälla från 1 januari 2019.
3. Punkt 15 ändras till att omfatta punkterna 10-13 istället för 6-8.

Ärendebeskrivning
VA-GIS nämnden beslutade vid sammanträde 2018-05-15 att föreslå Kommunfullmäktige
i Höörs kommun godkänna förslaget om indexjustering med 12,9 % av
brukningsavgifterna §10-13 i Höörs kommun VA-taxa att gälla från 1 januari 2019 samt
godkänna att punkt 15 ändras till att omfatta punkterna 10-13 istället för 6-8.
Avgiftsnivåerna i Höörs kommuns VA-taxa har varit oförändrade sedan den infördes 1
januari 2014. Punkt 15 i VA-taxan ger huvudmannen rätt till indexregleringen av
brukningsavgifterna max en gång årligen. Då det hänvisas till fel punkter 6-8 och inte 1013 under punkt 15 behöver beslut om indexjustering och förändring av punkt 15 beslutas
av kommunfullmäktige.
Indexjusteringen har inte genomförts tidigare på grund av att det inte funnits behov av
ökade intäkter då ackumulerat resultat arbetats ner. Prognosen för helåret 2018 innebär
ett ackumulerat minusresultat, vilket är anledningen till att indexjusteringen nu behöver
genomföras. Aktuellt index är entreprenadindex E84 serie 325 med bas maj 2012.
Med anledning av det har vi utgått från indextal för maj 2012 (103,8) och jämfört med
indextal för april 2018 (118,7) vilket ger en indexjustering på 12,9 %.
Arbete med uppdaterad taxekonstruktion och bestämmelser att gälla från 1 januari 2020
pågår med ambition att tas upp för beslut under mandatperioden. Prognos för kommande
års justeringar kommer då också att ges.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. VA-GIS nämnden 2018-05-29 (2018-05-29 VA-GIS nä §58).doc
3. VA-taxa - För Höör kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - 2018 (index
brukningsavgifter).docx
4. Kommunstyrelsen 2018-08-14 (2018-08-14 KS §152).doc
Höörs kommuns VA-taxa - http://www.mittskanevatten.se/wp-content/uploads/VA-taxaF%C3%B6r-H%C3%B6%C3%B6r-kommuns-allm%C3%A4nna-vatten-ochavloppsanl%C3%A4ggning-2018.pdf
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Dnr KSF 2017/529

8

Ekonomisk uppföljning avseende maj
2018

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Månadsuppföljningen avseende maj 2018 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt beslutad tidplan ska en ekonomisk uppföljning lämnas efter februari, april, maj och
oktober. Efter augusti lämnas en delårsredovisning och när året är slut lämnas en
årsredovisning.
För 2017 redovisade kommunen ett negativt resultat på 18 mnkr och ett negativt
balanskravsresultat om 19,9 mnkr. Orsaken till skillnaden är en realisationsvinst som inte
får räknas med i balanskravsresultatet.
Enligt kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt resultat regleras inom den närmast
följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Den
budget för 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020 som beslutades 2017-11-30
innehåller en plan där resultaten för dessa tre år uppgår till 25,6 mnkr. De budgeterade
resultaten överstiger det negativa resultatet från 2017 och därmed är det negativa
resultatet reglerat.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen.
2. Månadsuppföljning Höör 1805.pdf
3. Nämndernas uppföljningar 1805 del 1.pdf
4. Nämndernas uppföljningar 1805 del 2.pdf
5. SN och BUN åtgärder för balans.pdf
6. Kommunstyrelsen 2018-08-14 (2018-08-14 KS §161).doc
_____
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Dnr KSF 2017/406

9

Gemensam nämnd för VA och
räddningstjänst för Hörby och Höörs
kommuner med förslag till reglemente

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Inrätta en gemensam nämnd med Hörby kommun för vatten, avlopp och
räddningstjänst. Höörs kommun är värdkommun.
2. Nämnden träder i kraft 1 januari 2019.
3. Godkänna reglementet för VA-räddningstjänstnämnden.
4. Kommunerna ska samverka i GIS frågor genom avtal där Höörs kommun är
värdkommun.
5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Hörby kommun fattar likalydande
beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunerna Hörby och Höör har beslutat att samverka i räddningstjänstfrågor genom en
gemensam nämnd. Respektive kommun antog i december 2017 en avsiktsförklaring för
denna samverkan.
Ursprungsförslaget var att räddningstjänsten skulle ingå i den gemensamma nämnd som
idag ansvarar för vatten, avlopp och GIS-frågor. Utifrån ett beredningsförfarande där
dialog förts med förtroendevalda från båda kommunerna den 5 april 2018, dialog med
kommunstyrelsens arbetsutskott från respektive kommun den 14 maj 2018 och ett
yttrande från VA-GIS nämnden konstateras att GIS-frågorna rekommenderas drivas
genom avtal kommunerna emellan där det politiska ansvaret för avtalet ligger hos
respektive kommunstyrelse. Höörs kommun är värdkommun för verksamheten.
Räddningstjänst och vatten och avlopp rekommenderas drivas som en gemensam nämnd
med Höörs kommun som värdkommun.
Detta förslag överlämnas nu till respektive kommuns fullmäktige för ställningstagande. Ett
reglemente för nämndens verksamhetsområde har tagits fram som föreslås antas.
Godkänner fullmäktige förslaget inleds en facklig förhandling i båda kommunerna. Vidare
tas en modell fram för hur de ekonomiska kostnaderna ska fördelas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-04.
2. Reglemente VA räddningstjänst daterat 19 juni 2018.docx
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3. Yttrande VA-GIS, daterad 2018-04-24.
4. Avsiktsförklaring för samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun i
räddningstjänstfrågor.pdf
5. Tjänsteskrivelse; Politisk styrform för verksamheterna VA, räddningstjänst och GIS
daterad 2018-05-07.
6. Analys av politisk styrform för verksamheterna VA, räddningstjänst och GIS, daterad
2018-05-07.
7. Tekniska nämnden 2018-05-24 (2018-05-24 TN §93).rtf
8. Kommunstyrelsen 2018-08-14 (2018-08-14 KS §168).doc

_____
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Dnr KSF 2016/486

10

Genomlysning och analys av kommunens
styrsystem och verksamheter

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Genomlysningen och analyserna av kommunens styrsystem och verksamheter läggs
till handlingarna.
2. Kommundirektören uppdras att arbeta fram handlingsprogram för genomförande av de
rekommendationer som anges i rapporterna.

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2018 tog också ett beslut om
att uppdra åt kommundirektören att med eventuellt biträde av extern kompetens göra en
grundlig genomlysning av kommuners verksamheter och orga-nisation för att se var
kommunens kostnader och verksamheter sticker ut i förhål-lande till jämförbara
kommuner, samt återkomma med lämpliga åtgärder.
Som utgångspunkt för arbetet har legat SKLs analysgrupps översyn av kommunens
ekonomi och ekonomistyrning. Kommundirektören har nu lämnat sin rapport som föreslår
en rad förändringar i verksamhet och ledning.

Beslutsunderlag
1. Genomlysning juni 2018.docx.pdf
2. bilaga 2.3.pdf (Genomlysning av för- och grundskola)
3. bilaga 2.4.pdf (Genomlysning av ÄO)
4. Bilaga 2.5 Analys av Badets .pptx.pdf (inlagd 2018-06-18)
5. Bilaga 2.6 Strategi för måltidsverksamhetens tillagningskök i Höörs kommun.pdf
6. bilaga 2.7.1 Livsmedel.pdf
7. Bilaga 2.7.2 Larm Säkerhet.pdf
8. TjänsteskrivelseOmorgTNMBN.docx.pdf (Bilaga 2:10 Samhällsbyggnadssektorn)
9. Kommunstyrelsen 2018-08-14 (2018-08-14 KS §170).doc
_____
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Dnr KSF 2016/184

11

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Arvodesbestämmelserna ska inte ändras i dagsläget på grund av det ekonomiska
läget.
2. Förslaget kan tas upp igen om ekonomin ändras under kommande mandatperiod.
3. Kommunalrådens arvoden ska baseras på riksdagsmannaarvodet och indexuppräknas
på samma sätt som riksdagsmannaarvodet. Ändringen träder i kraft 2019-01-01.

Ärendebeskrivning
Under 2016 arbetade en politiskt tillsatt grupp ut ett nytt arvodesreglemente som bland
annat byggde på en princip att förtroendevalda med fast arvode endast ska uppbära det
fasta arvodet och eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kommunstyrelsen
beslutade 2016-12-05 att ärendet skulle vilandeförklaras till dess kommunens ekonomi
genomlyst. Istället fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt arvodesreglemente som
bygger på tidigare använda principer för arvodering. Nu tas ärendet upp på nytt på initiativ
av kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit följande
riktlinjer för de nya bestämmelsernas utformning och för beslutsunderlaget:
1. Kanslichefen ges i uppdrag att till nästa utskottsmöte ta fram uppgifter om vad det
skulle kosta att ordföranden och vice ordföranden i nämnder och kommunstyrelsens
arbetsutskotts ledamöter får ett fast arvode som ersätter tidigare fast arvode och
timarvode.
2. Kanslichefen ges även i uppdrag att arbeta fram ett förslag på reglemente där all
ersättning knyts till riksdagsmännens arvode och med ledning av dagens diskussioner, ge
förslag på ersättningsnivån för respektive förtroendemannauppdrag.
Analys
Under de förutsättningar som anges i bilagan Fast arvode 2017 jämf med RI.xlsx blir
merkostnaden drygt 250 000 kr att byta ordföranden och vice ordförandens arvoden till ett
sk. all inclusive arvode med uppjustering av arvodesnivån. Här är
överförmyndarnämndens, HFAB:s och valnämndens och valberedningens arvoden inte
medräknade då det inte går att göra en relevant jämförelse. Valnämnden och
valberedningen förslås ha timarvoden i sin helhet då arbetet endast förekommer vid val.
VA/GIS-nämnden håller på att omformas. Dessutom har Höör ordförandeskapet varannan
mandatperiod och vice ordförandeskap varannan mandatperiod. Vice ordförandeskap bör
därför vara med i reglementet, förslagsvis till halva beloppet. Även kultur- och
fritidsnämnden håller på att omformas och överförmyndarnämnden kommer till.
Höjningen med 250 000 kr kan i sin helhet finansieras av om nämnderna (utom
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kommunstyrelsen) avstår från arbetsutskott och endast har en vice ordförande så som
föreslås av den parlamentariska gruppen. Konsekvenserna av minskning av antalet fast
arvoderade får konsekvenser för den demokratiska representationen med minskat
inflytande för oppositionspartier.

Kommunstyrelsen har lagt ett förslag till beslut av kommunfullmäktige. Förslag till
arvodesreglemente 2019-2022 utifrån kommunstyrelsens förslag föreligger.

Beslutsunderlag
1. Mötesanteckningar 2016-09-12.pdf (arvodesberedningsgruppens protokoll 2016-0912).
2. Slutligt förslag till arvodesreglemente i Höörs kommun 2016-09-05.pdf (Förslag från
arvodesberedningsgruppen).
3. Arvodesberedningens förslag till arvode.
4. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §259).doc
5. Arvodesreglemente 2017-2018, antaget av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 26.
6. Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF § 26).
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §231) KSF 2017/340.
8. Meddelande om beslut i Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-05-22, KSAU §153 i
Höörs.
9. Årsarvode 2018.pdf
10. Förtrvalda m månadsarvode e1701-1712 (18-05-22).pdf (tillagd 2018-06-12)
11. Arvodesbestämmelser m fasta arvoden 20180604.docx
12. tjänsteskrivelse (kanslichefen).
13. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-06-19 (2018-06-19 KSAU §180).doc
14. Kommunstyrelsen 2018-08-14 (2018-08-14 KS §163).doc
15. Förslag Arvodesreglemente 2019-2022.docx.pdf
_____
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Dnr KSF 2018/13

12

Anmälningar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Fredrik Brobeck entledigas från sitt uppdrag som förtroendevald revisor. För det fall ny
revisor inte kan utses omgående kvarstår dock uppdraget i de del det avser granskning
av halvårsrapporten.
2. Motion ”Av vem ska framtida miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs betalas?” av
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
3. Motion ”Om att undersöka möjligheterna att köpa upp fiskerätter i Ringsjön” av
Miljöpartiet de gröna, överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
4. Anmälningarna i övrigt läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör, Motion ”Av vem ska framtida
miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs betalas?”, KSF 2018/295
2. Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 6095 (DOM målnr. 6095-17, förvaltningsrätten
Malmö.pdf) KSF 2017/357:33 Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift
enligt GDPR/Dataskyddslag.
3. Miljöpartiet de gröna, Motion ”om att undersöka möjligheterna att köpa upp fiskerätter i
Ringsjön”, KSF 2018/319:2
4. Kommunkansli, Statistik för kommunfullmäktiges webbsändningar (Statistik
webbsändningar juni17-juni18.docx), KSF 2018/288
5. Avsägelse av uppdrag som revisor, KSF 2014/292
6. Justerat protokoll från KF 2018-06-20 (justerat KF 2018-06-20) KSF 2018/33
7. Justerat protokoll från KS 2018-08-14 (Justerat KS 2018-08-14.pdf) KSF 2018/46

Beslutsunderlag
MotionOrmanäs(S).pdf
DOM målnr. 6095-17, förvaltningsrätten Malmö.pdf (” Publiceras ej på grund av
skyddande av personuppgift enligt GDPR/Dataskyddslag)
MotionfiskerätterMP.pdf
Statistik webbsändningar juni17-juni18
DOC180 817.pdf
Justerat KS 2018-08-14.pdf
Justerat KF 2018-06-20.pdf
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Dnr KSF 2018/14

13

Fyllnadsval

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Till ny förtroendevald revisor efter Fredrik Brobeck (C) utses xxxxxx.

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. Förtroendevald revisor efter Fredrik Brobeck (C).

_____
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Dnr KSF 2018/33

14

Övrigt

Ärendebeskrivning
Nästkommande möte med kommunfullmäktige avslutas med att vi äter en gemensam
måltid. Därför börjar mötet 1 timme tidigare, kl. 18.00.
Alla ledamöter och ersättare kommer att få en inbjudan via sin mail. Kommunkansli
behöver få in uppgifter om alternativ kost m.m.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/33

15

Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Datum

Sida

2018-08-22

21 (21)

