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Olle Krabbe (V)
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Maria Truedsson (MP)
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Anette Roslund (C)
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Johan Magnusson (MP)
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Dnr KSF 2019/189

§ 61 Sammanträdets kungörande och
fastställelse av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt
2. Föredragningslistan fastställs

Ärendebeskrivning
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 10 juni 2019 och anslagits på
kommunens digitala anslagstavla den 12 juni 2019. Kungörelsen, föredragningslista och
handlingar har tillgängliggjorts på Meetings + den 12 juni 2019, information om detta har
gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag.

Beslutsunderlag
Kungörelse
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande med undantag för Camilla Källström (M), Lars-Håkan
Persson (M), Hanna Ershytt (C), Brita Edholm (L), Lars Oscarsson (S), Elin HylténCavallius (MP), Kenneth Kallin (MP) och Helena Lindblom Ohlson (SD).
Camilla Källström (M) ersätts av Jan Malmgren (M), Lars-Håkan Persson (M) av Gunilla
Malmqvist (M), Hanna Ershytt (C) av Martin Olsson (C), Brita Edholm (L) av Alexander
Resic (L), Lars Oscarsson (S) av Marianne Ragntoft (S), Elin Hyltén-Cavallius (MP) av
Anneli Elmelid (MP), Kenneth Kallin (MP) av Johan Magnusson (MP) och Helena
Lindblom Ohlson (SD) av Jennie Svensson (SD).
Ordföranden konstaterar att det finns 41 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Val av justerande samt bestämmande av
dag och tid för protokollets justering
Beslut
1. Martin Olsson (C) och Per-Olov Henriksson (S) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 26 juni
klockan 15:00.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/417

§ 64 Skattesats 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa skattesatsen för 2020 till 21,88 skattekronor, det vill säga oförändrad skatt.

Ärendebeskrivning
Kommunallagens 11 kapitel anger att kommunstyrelsen måste ge förslag på skattesats
innan oktober månads utgång. Skattesatsen ska sedan fastställas av kommunfullmäktige
innan november månads utgång.
Enligt budgetprocessen i Höörs kommun ska fullmäktige anta budgeten med skattesats i
juni för att ha en möjlighet att ställa om organisationen i de verksamheter där det krävs för
att nå önskad budget.
Yrkanden
Johan Svahnberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelseskattesats2020.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-21 (2019-05-21 KSAU §113).doc
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §105).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/213

§ 65 Mål för perioden 2019 till 2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna de mål, motiv och indikatorer, daterade 2019-06-12, som redovisas i
handlingarna.
2. God ekonomisk hushållning definieras utifrån kommunfullmäktiges mål och mäts
genom:
a. Det årliga ekonomiska resultatet utgör minst 1,5 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag och ska uppgå till 2 % vid periodens slut.
b. Investeringsvolymen på skattefinansierad verksamhet ska inte överstiga nivån på
avskrivningar, exploateringsintäkter och resultat.
c. Befolkningstillväxt om minst 250 invånare i genomsnitt per år.
d. Andelen behöriga i kommunala skolor till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka
jämfört med 2018.
3. Målen inarbetas i budgeten för 2020.
4. Kommunfullmäktige sammanträder en gång om året för att följa upp målen och att de
ger rätt effekter.
Reservation mot beslutet
Miljöpartiet meddelar att en skriftlig reservation ska inkomma.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om mål för 2020-2023. Förslag till mål har tagits fram
av partierna.
Förslagen har beretts av en beredningsgrupp bestående av kommunfullmäktiges
presidium, kommunstyrelsens presidium och ledningsgruppen. Syftet med beredningen
har varit att säkerställa att målen, med dess motiv och indikatorer, är styrande genom att:
Ha medborgaren i fokus
Ger underlag för strategisk verksamhetsplanering, budgetarbete och en inriktning för
definitionen god ekonomisk hushållning
Ger underlag för uppföljning av verksamheterna, samt
Inriktningar för ägardirektiv och program för privata utförare
En utgångspunkt är också att kommunstyrelsen och nämnder har att arbeta utifrån sina
reglementen. Målen ska inte inskränka styrelsens och nämndernas handlingsfrihet. Det är
därför viktigt att främst kommunstyrelsen tar fram de strategier och planer som behövs för
Justerande

Utdragsbestyrkande
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att säkerställa måluppfyllelsen.
Yrkanden
Johan Svahnberg (M), Stefan Lissmark (S), Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg
(SD), Erik Mårtensson (KD) och Susanne Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Truedsson (MP) yrkar på att det under mål nummer fyra läggs till målformuleringar
om de globala målen, nummer 7 hållbar energi, 13 bekämpa klimatförändringarna samt
15 ekosystem och biologisk mångfald. Stefan Lissmark (S) bifaller Maria Truedssons
(MP) tilläggsyrkande.
Anna Jung (MED) yrkar avslag på målet c.
Olle Krabbe (V) yrkar avslag på punkterna 2 a och b.
Johan Svahnberg (M) yrkar avslag på Maria Truedssons (MP), på Anna Jungs (MED) och
Olle Krabbes (V) yrkanden.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger flera olika förslag. Ordföranden ställer
kommunstyrelsens förslag mot Anna Jungs (MED) förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Olle Krabbes (V) förslag. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Maria Truedssons (MP) förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsunderlag
MP kommunmål.docx
SD förslag till KF mål.pdf
V förslag till KFs mål.odt#5 V förslag till KFs mål
Socialdemokraterna fullma¨ktigema°l 2019.docx
Alliansens förslag till kommunfullmäktige mål 2020.docx
Förslag till mål 190520.docx
Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020 till 2023.docx Tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020 till 2023.docx Tjänsteskrivelse (rev 190521)
Förslag till mål 190521.docx Kommunfullmäktiges mål 2020-2023 daterade 190521
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-21 (2019-05-21 KSAU §114).doc
2019-06-04 Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020 till 2023.docx
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §106).doc
Kommunstyrelsens förslag till mål för perioden 2020 till 2023. 190612.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/291

§ 66 Budget 2020 VEP 2021-2022 samt
Investeringar och exploateringar samtliga nämnder (Innehåller - Tidplan
och blanketter)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022 antas.
2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
4. Internräntan fastställs till 1,5 %.
5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader
fördelas av ledningsgruppen efter särskild prövning.
Reservation mot beslutet
Vänsterpartiet meddelar att en skriftlig reservation ska inkomma.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår).
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I
planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten
ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin
för en period av tre år.
Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång.
Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.
Förvaltningens ledningsgrupp har presenterat ett underlag för budget 2020 med
verksamhetsplan för 2021-2022 enligt föreslagen budgetprocess. Alliansen har lagt ett
förslag som bygger på ledningsgruppens förslag.
Kommunfullmäktiges mål behandlas i separat ärende.
Yrkanden
Johan Svahnberg (M), Jörgen Ekman (L), Lars-Olof Andersson (C), Margareta Johansson
(KD), Erik Mårtensson (KD) och Anna Palm (M) och Stefan Liljenberg (SD) yrkar bifall till
Justerande

Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelsens förslag.
Olle Krabbe (V), Christel Lindqvist (V) och Maria Oscarsson (V) yrkar bifall till
Vänsterpartiets förslag och yrkar på avslag på kommunstyrelsens förslag.
Maria Boström-Lambren (S) yrkar, för den socialdemokratiska partigruppen, på
återremiss avseende beslutspunkten 1 i budgetförslaget med motiveringen att: Vi
socialdemokrater anser att vi som politiker har ett ansvar gentemot de kommuninvånare
som la sin röst på något av våra partier att ha kunskap om vad ett beslut kan innebära för
dem som blir föremål för beslutet. Vi har som politiker också en skyldighet att redovisa
både orsaker till och konsekvenser av ett beslut innan de fattas. I liggande budgetförslag
finns varken orsak- eller konsekvensanalys. Därför yrkar vi på återremiss av budgeten för
att ge nämnder och styrelse möjlighet att göra en sådan och därmed ge
fullmäktigeledamöterna ett fullödigt beslutsunderlag. Vidare Maria Boström-Lambren (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkterna två, tre och fyra.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om återremiss för punkt 1 i
kommunstyrelsens förslag, från Maria Boström-Lambrén. Eftersom det finns ett förslag
om återremiss behandlas det förslaget först. Ordföranden ställer proposition om bifall till
återremiss eller om kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet. Ordförande finner att
kommunfullmäktige har beslutat att avslå återremiss yrkandet. Votering begärs.
Ordförande ställer följande proposition Ja för avslag på återremiss, Nej för att punkt 1 i
KS förslag skall återremitteras.
Kommunfullmäktige har med röstsiffrorna 29 ja och 12 nej beslutat att avslå
återremissyrkandet.
Följande ledamöter röstade JA: Anna Palm (M), Johan Svahnberg (M), Per-Olof Ågren
(M), Jan Malmgren (M), Gunilla Malmqvist (M), Camilla Kampf (M), Susanne Andersson
(M), Erik Mårtensson (KD), Margareta Johansson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Anette
Roslund (C), Martin Olsson (C) Miriam Steinwall (C), Jörgen Ekman (L), Mikael Sparrhult
(L), Pehr-Ove Pehrson (L), Alexander Resic (L), Anna Jung (MED), Stefan Liljenberg
(SD), Jennie Svensson (SD), Robert Nilsson (SD), Lars Andersson (SD), Ismo
Pääkkönen (SD), Natalia Bengtsson (SD), Roger Stenberg (SD), Rashida Nord Atac (SD),
Rolf Streijffert (SD), Christina Pehrson (L) och Anders Netterheim (M), sammanlagt 29
röster vilket innebär att kommunfullmäktige har beslutat avslå återremissyrkandet.
Följande ledamöter röstade NEJ: Stefan Lissmark (S), Per-Olov Henriksson (S), Anders
Magnhagen (S), Maria Boström-Lambren (S), Marianne Ragntoft (S), Jill Andersson (S),
Annelie Elmelid (MP), Johan Magnusson (MP), Maria Truedsson (MP), Christel Lindqvist
(V), Olle Krabbe (V) och Maria Oscarsson (V), sammanlagt tolv röster.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer
kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige har fattat beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Socialdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet avseende beslutspunkt ett.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Ledningsgruppens förslag på budget 2020, VEP 2021-2022
Budget 2020 VEP 2021-2022 alliansens förslag.docx
Tjänsteskrivelsebudget2020.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-21 (2019-05-21 KSAU §115).doc
Budget 2020 VEP 2021-2022 alliansens förslag til KS.docx
Vänsternsbudgetförslag2020.pdf.pdf
Budget 2020 VEP 2021-2022 KS förslag till KF.pdf
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §107).doc
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Dnr KSF 2019/126

§ 67 Förslag på nytt reglemente för
förtroendevalda på hel och/eller
betydande del av heltid enligt uppdrag
KSF 2019/126
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
med lokal anpassning till Höörs kommun.
2. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2018 eller
senare.
3. Tidigare reglemente (PBF) angående bestämmelse om pension och avgångsersättning
för förtroendevalda därmed upphör.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M) deltar inte i överläggning eller
beslut.
Reservation mot beslutet
Stefan Lissmark (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
SKL föreslog 2014 Sveriges kommuner och landsting att anta ett nytt reglemente för
pensioner och omställningsstöd för förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid. Detta förslag kom till efter en diskussion om ersättningar till
avgående riksdagsledamöter. Under förra mandatperioden hölls en presentation i
kommunstyrelsen om en övergång från det gamla PBF till det nya OPF-KL18 reglementet,
dock utan att några beslut fattades i frågan.
De stora skillnaderna i förslagen är att det gamla systemet (PBF) är ett förmånsbaserat
system där kommunen har svårt att beräkna kostnaderna för visstidspension och pension
före den förtroendevalda avgår. Skillnaderna i kostnaderna för kommunen kan variera
kraftigt. I det nya förslaget (OPF-KL18) har SKL utgått från det pensionsavtal som gäller
för anställda, AKAP-KL. Omställningsstödet (tidigare visstidspension) är begränsat och
pensionsavsättningarna görs på ett premiebaserat sätt som är likställt AKAP-KL.
I de nuvarande bestämmelserna har en förtroendevald som avgår efter 50 år fyllda rätt till
visstidspension fram till ordinarie pension, därefter livsvarig pension. Nivån på
visstidspensionen för värvarande uppgår till 30.225 kronor i månaden och kan betalas ut
under som längst femton år om den förtroendevalda har innehaft sitt förtroendeuppdrag i
minst tolv år, vid kortare tjänstgöringstid minskas summan på utbetalningen. På summan
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tillkommer särskild löneskatt för kommunen om 24.26%.
Under samma förutsättningar äger den förtroendevalda rätt till livsvarig pension efter 65
år för närvarande om 45.105 kronor i månaden, från detta ska allmän pension borträknas.
Även här minskas beloppet beroende på hur länge den förtroendevalda har innehaft
uppdraget. På summan tillkommer särskild löneskatt för kommunen om 24.26%.
Då ovanstående förmåner beräknas på uppdragets längd och ska samordnas med andra
inkomster och/eller allmän pension kan kostnaden för kommunen variera från 0 kronor
upp till ca 18 miljoner kronor.
I nya avtalet från SKL föreslås en begränsad omställningstid på tre år plus förlängt
omställningsstöd från 61 till 67 års ålder. I det lokalt föreslagna reglementet för Höörs
kommun begränsas detta ytterligare till endast två år utan möjlighet till förlängt
omställningsstöd. Även nivåerna sänks, SKL:s förslag är på 85% år ett och två och
därefter 60%. I reglementet för Höörs kommun föreslås att omställningsstödet endast
betalas ut under två år samt att nivån är 80% första året och 50% andra året. Effekten av
detta är en potentiell kostnadsminskning på ca 1 miljon kronor jämfört med SKL:s förslag
och upp till ca 8 miljoner kronor i minskade kostnader jämfört med det nuvarande PBF
avtalet.
I det nya avtalet regleras pensionsavsättningen på samma vis som i AKAP-KL som gäller
för våra kommunanställda. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande
inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de
delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill
dess den förtroende valde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter
är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
Detta innebär en årlig känd kostnad för kommunen som för närvarande uppgår till
117.675 kronor plus särskild löneskatt om 24,26%, totalt 146.223 kronor. Vid tolv års
tjänstgöringstid uppgår kommunens avsättningar till 1.754.675 kronor inklusive särskild
löneskatt i det nya förslaget till reglemente jämfört med upp till ca 10 miljoner kronor i det
gamla PBF avtalet.
SKL:s förslag innehöll även pensionsavsättningar för samtliga förtroendevalda vilket vi
föreslår utgår så det endast avser förtroendevalda på heltid och/eller betydande del av
heltid.
Ekonomiska konsekvenser
Den faktiska besparingen är svår att räkna ut enligt det gamla avtalet då kostnaden inte
är känd förrän den förtroendevalda avgår. Vår uppskattning av besparingen på att anta ett
nytt reglemente är mellan 0 och 15 miljoner beroende på hur länge den förtroendevalda
har tjänstgjort och väljer att göra efter uppdragets slut. Den maximala kostnaden vid tolv
års tjänstgöringstid i det gamla avtalet uppskattas till 18 miljoner. I det nya avtalet
uppskattas den maximala kostnaden för samma uppdrag till ca 3,1 miljon.
Yrkanden
Susanne Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Lissmark (S) yrkar på bifall till det förslag som tagits fram av SKL.
Justerande
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag. Ordföranden ställer
kommunstyrelsens förslag mot Stefan Lissmarks (S) förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Initiativärende nytt reglemente för pension och omställningsstöd.doc
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-03-26 (2019-03-26 KSAU §76).doc
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med
lokal anpassning till Höörs kommun..docx
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda.pdf
KPAs kostnadsberäkning av PBF-OPF-KL.docx
OPF-KL18.pdf
PBF-kommun-030101.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag på nytt reglemente för förtroendevalda på hel och eller
betydande del av heltid enligt uppdrag KSF 2019 126..docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-21 (2019-05-21 KSAU §122).doc
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §114).doc
_____
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Dnr KSF 2019/275

§ 68 Ny taxa för Geoinfomittskåne
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Taxa för Geoinfo Mittskåne ska fastställas och börja gälla den 1 juli 2019.
2. Handläggningskostnad per timme för Geoinfo Mittskånes uppdrag inom Höörs och
Hörby kommuner ska vara 980 kr och börja gälla den 1 juli 2019.
3. En årlig indexuppräkning enligt PKV framtagen av SKL får göras utan att först få ett
beslut om detta i kommunfullmäktige.
4. Tabellerna 23, 24, 25 och 27 ska utgå ur nu gällande plan- och bygglovstaxa.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Geoinfo Mittskåne är kommunens kart- mät- och GIS-avdelning. Genom samverkansavtal
(bilaga 2) har vi samma ansvar i Hörby kommun.
För tjänsterna nybyggnadskarta, husutstakning, lägeskontroll, grundkarta, gränsutvisning
och övrig mätning tar Geoinfo Mittskåne ut en avgift. Avgiften regleras i nu gällande planoch bygglovstaxa 2019 (bilaga 3), tabeller 23, 24, 25 och 27. Där avgiften inte kan
hänföras till någon av de angivna tabellerna baseras avgiften på en timkostnad enligt
tabell 2 i samma taxa.
Nuvarande plan- och bygglovstaxa (bilaga 3) är baserad på en taxekonstruktion
framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 2011.
Taxan är uppbyggd av tabeller med handläggningsfaktorer - fasta siffervärden som ökar i
storlek beroende på om den åtgärd som ska genomföras ökar i omfång eller antal t ex
större eller fler byggnader, eller om fastigheten där åtgärden ska genomföras ökar i
storlek t ex större tomtyta.
Avgiften för en åtgärd eller tjänst räknas fram genom att gällande prisbasbelopp dividerat
med1000 (mPBB) multipliceras med aktuell handläggningsfaktor (HF) och en
justeringsfaktor (N):
Avgift = mPBB*HF*N.
I Höörs kommun används justeringsfaktor N =1.
Tabell 23 – Nybyggnadskartan
Nybyggnadskartans avgift baseras på byggnadstyp och tomtstorlek.
När byggnadsnämnden avgör att en nybyggnadskarta behövs är nämnden också skyldig
att tillhandhålla den. Nybyggnadskartan betraktas därför som myndighetsutövning och
avgiften för upprättandet av kartan beläggs inte med moms.
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Vanligast är att beställa nybyggnadskarta för enbostadshus och då tar taxan inte hänsyn
till tomtens storlek. I de fall beställningen rör en annan typ av byggnad än ett
enbostadshus och tomten är strax över 2000 m2 ökar avgiften med 67%. Är istället
fastighetsytan strax över 5000 m2 ökar avgiften med 133 %.
Tabell 24 - Utstakning
Avgiften för husutstakning baseras på byggnadens storlek och antal hushörn (punkter)
som ska markeras. Tillägg för punkt utöver de 4 första.
Husutstakning är ingen myndighetsutövning och konkurrenslagens 3 kap 27 § anger att
kommunen inte får ha några konkurrensfördelar gentemot privata aktörer varför moms
inkluderas i den slutliga avgiften.
Vanligaste husutstakningen är av ett enbostadshus med tillhörande garage. I normalfallet
tar detta ca 3 timmar att genomföra i sin helhet. Det innebär att timkostnaden för
normalfallet blir 2 790 kr.
Tabell 25 - Lägeskontroll
Liksom avgiften för husutstakning baseras avgiften för lägeskontroll på byggnadens
storlek och antal hushörn (punkter) som ska markeras. Tillägg för punkt utöver de 4
första. Resultatet av lägeskontrollen redovisas i ett lägeskontrollbevis.
Lägeskontroll är ingen myndighetsutövning och konkurrenslagens 3 kap 27 § anger att
kommunen inte får ha några konkurrensfördelar gentemot privata aktörer varför moms
inkluderas i den slutliga avgiften.
Vanligaste lägeskontrollen är av ett enbostadshus med tillhörande garage. I normalfallet
tar mätning och framställande av lägeskontrollbeviset ca 2 timmar att genomföra i sin
helhet. Det innebär att timkostnaden för normalfallet blir 1 722 kr.
Resonemang
Att orientera sig i nuvarande taxekonstruktion kan ofta vara onödigt komplicerat, i
synnerhet för den som inte är insatt i hur taxan ska användas.
I bilaga HYPERLINK ”Avgiftsex” 4 visas hur avgifterna skiljer sig åt beroende på vilken
tabell som används vid uträkning av avgiften. Används tabellerna med HF-faktorer kan
avgiften bli avsevärt högre än vad som är rimligt.
Använder man timpriset i tabell 2 vilken ska innefatta kostnadstäckning för en del av
verksamhetens kostnader och som inte har reglerats sedan 2011, kan förhållandet bli det
omvända och medge en alltför låg avgift. Enligt avgiftsexempel i bilaga 4 och resonemang
ovan medför nuvarande taxekonstruktionen en skev kostnadsfördelning för kommunens
medlemmar med för hög avgift i förhållande till beställd produkt/tjänst vilket drabbar
beställare/kund eller för låg avgift vilket belastar skattekollektivet.
Kommuner har rätt att ta ut en avgift när de tillhandahåller en tjänst eller en nyttighet
(kommunallagen (2017/725) 2 kap § 5), så länge de enligt självkostnadsprincipen
(kommunallagen (2017/725) 2 kap § 6) inte tar en ut en högre avgift än vad som
motsvarar kostnaden för tjänsten eller nyttigheten. Enligt likställighetsprincipen
(kommunallagen (2017/725) 2 kap § 3 ska kommuner behandla alla sina medlemmar lika.
Justerande
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Med stöd av ovan i kommunallagen har Geoinfo Mittskåne ofta frångått möjligheten att ta
ut avgifter enligt tabell 23, 24 och 25 för att i stället ta ut avgiften baserad på timkostnad
enligt tabell 2.
I Hörby kommun används ”Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet” (bilaga 5), också
den baserad på SKL:s taxekonstruktion från 2011. Därav ingår samma tabeller med
handläggningsfaktorer (HF) och samma uträkningsformel med prisbasbelopp/1000
(mPBB) och justeringsfaktor (N).
Avgifterna för Geoinfo Mittskånes produkter och tjänster regleras också i denna taxa i
tabell 23, 24 och 25 medan tabell 27 inte finns med. Likaså används tabell 2 för
timdebitering när en åtgärd inte kan hänföras till någon av de andra tabellerna.
Hörby används justeringsfaktorn N = 0,8.
2014 presenterade SKL en ny taxekonstruktion där avgiften för en åtgärd baseras på att
genomsnittlig tid för åtgärden multipliceras med genomsnittlig kostnad för handläggning
per timme.
Nuläge
Ett av målen med samverkan med Hörby är att bedriva en så likartad verksamhet som
möjligt i båda kommunerna vilket bör inkluderar även avgifter. Skillnaden i justeringsfaktor
mellan kommunerna medför olika avgifter för samma produkt/tjänst vilket kan upplevas
som orättvist och obegripligt. Inte heller har någon av kommunerna indexreglerat sin
timkostnad i tabell 2 vilket medför den skeva konstandsfördelningen mellan kunder och
skattekollektiv i båda kommunerna.
Byggnadsnämnden i Hörby avser att förändra sin taxa enligt den senaste mallen från
SKL. Den nya taxan ska börja gälla i juli i år.
För att skapa samsyn kring taxorna inom samverkansområdet och en mer rättvis
kostnadsfördelning har Geoinfo Mittskåne tagit fram ett förslag till ny taxa för GIS-, kartoch mätverksamheten ” Taxa för Geoinfo Mittskåne”, (bilaga 6), baserad på den senaste
mallen från SKL. Likaså har en ny handläggningskostnad per timme räknats fram (bilaga
7). Med årets indexuppräkning, baserad på ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
framtaget av SKL, blir den slutliga handläggningskostnaden per timme avrundat uppåt
980 kr.
Den nya taxan baseras på en mer verklig timkostnad och på en mer verklig tidsåtgång för
våra uppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Samverkansavtal för Geoinfo Mittskåne, daterat 2018-09-26, KF 2018-08-29 § 113 och
KS 2018-10-16, §211.
Plan- och bygglovstaxa, beslut av KF i § 38, 2019-03-27
Avgiftsexempel
Taxa för byggnadsnämndens verksamhet (Hörby)
Förslag ”Taxa för Geoinfo Mittskåne”
Uträkning handläggningskostnad för Geoinfo Mittskåne 2019
Justerande
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-21 (2019-05-21 KSAU §120).doc
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §112).doc
_____
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Dnr KSF 2019/372

§ 69 Årsredovisning och ansvarsvarsfrihet för
Sydarkivera 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Förbundsstyrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsfullmäktge beslutade den 5 april 2019 att
fastställa årsredovisningen och överlämna den till de medlemmar som var medlemmar i
förbundet 2018 för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt förbundsordningen.
7.5 i Sydarkiveras förbundsordning stadgar att revisionsberättelse tillsammans med
årsredovisningen ska överlämnas till förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som
var och en beslutar om ansvarsfrihet för förbundet i dess helhet.

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseansvarsfrihetSydarkivera.docx
förbundsfullmäktige_20190405 §12
Rapport_2018 - Sydarkivera (002).docm
Årsredovisning 2018.pdf
revisionsberättelse_2018.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-21 (2019-05-21 KSAU §123).doc
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §115).doc
_____
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Dnr KSF 2018/452

§ 70 Avsägelser och fyllnadsval av
förtroendevalda 2018-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kaiza Nilsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige anmäler entledigande till Länsstyrelsen som har att utse ny
ersättare efter Kaiza Nilsson (KD)
3. Kaiza Nilsson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden
4. Håkan Ehsing (KD) väljs till ersättare i valnämnden
5. Sabahudin Islamovic (S) väljs till ersättare i tekniska nämnden
Ordföranden tackar avgående ledamöter och ersättare för sina insatser inom ramen för
sina uppdrag.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar
avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725).
Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska
länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse
en ny ledamot eller ersättare.
Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande återfinns i kommunallagens
(2017:725) 4 kap 3-10§§. Av 7§ framgår att en förtroendevalds uppdrag upphör om den
förtroendevalda upphör att vara valbar. För en förtroendevald som valts av
kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under
återstoden av mandattiden.

Beslutsunderlag
Avsägelse - Kaiza Nilsson
_____
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Dnr KSF 2019/293

§ 71 Motion: ”Allmänhetens frågestund i
fullmäktige”. - Sverigedemokraterna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har föreslagit att möjligheten till allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige återinförs.
Att införa allmänhetens frågestund kräver ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
och bedöms inte ha några direkta ekonomiska effekter.
Höörs kommun har tidigare prövat att ha frågestund för allmänheten. Möjligheten
utvärderades 2002 och då fann man att intresset från allmänheten var lågt, endast två
medborgare utnyttjade möjligheten. Kommunallagen reglerar endast
kommunfullmäktigeledamöters möjligheter att ställa frågor i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige är därför fri att självt reglera möjligheten för allmänheten att ställa
frågor, detta regleras lämpligen i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Yrkanden
Rashida Nord Atac (SD) och Anna Jung (MED) yrkar bifall till motionen samt de 12
punkter som föredragits i tjänsteskrivelsen.
Johan Svahnberg (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer
kommunstyrelsens förslag mot Rashida Nord Atacs (SD) förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige har fattat beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och ordföranden ställer följande propositionsordning: JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för Rashida Nord Atacs (SD) förslag.
Följande ledamöter röstade JA: Anna Palm (M), Johan Svahnberg (M), Per-Olof Ågren
(M), Jan Malmgren (M), Gunilla Malmqvist (M), Camilla Kampf (M), Susanne Andersson
(M), Erik Mårtensson (KD), Margareta Johansson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Anette
Roslund (C), Martin Olsson (C) Miriam Steinwall (C), Jörgen Ekman (L), Mikael Sparrhult
(L), Pehr-Ove Pehrson (L), Alexander Resic (L), Stefan Lissmark (S), Per-Olov
Henriksson (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambren (S), Marianne Ragntoft
(S), Jill Andersson (S), Christel Lindqvist (V), Olle Krabbe (V), Maria Oscarsson
(V), Christina Pehrson (L) och Anders Netterheim (M), sammanlagt 28 röster vilket
innebär att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att
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avslå motionen.
Följande ledamöter röstade NEJ: Anna Jung (MED), Johan Magnusson (MP), Maria
Truedsson (MP) och Rashida Nord Atac (SD), sammanlagt fyra röster.
Följande ledamöter avstod: Anneli Elmelid (MP), Stefan Liljenberg (SD), Jennie Svensson
(SD), Robert Nilsson (SD), Lars Andersson (SD), Ismo Pääkkönen (SD), Natalia
Bengtsson (SD), Roger Stenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD), sammanlagt nio
ledamöter.

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseMotionallmänhetensfrågestund.docx
Motion: ”Allmänhetens frågestund i fullmäktige”. - Sverigedemokraterna]
Utvärdering av allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige 2019-04-24 (2019-04-24 KF §56).doc
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-21 (2019-05-21 KSAU §131).doc
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §119).doc
_____
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Dnr KSF 2019/31

§ 72 Anmälningar kommunfullmäktige 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Lägga anmälningarna till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Malmö_FR_8157-18_Dom_2019-06-10.pdf, Dom 2019-06-10 Laglighetsprövning Mål
nr 8157-18
2. Växjö TR P 5891-18 Dom 2019-06-11.pdf, Dom Växjö tingsrätt i P 5891-18
3. Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §104).doc, Kommunstyrelsen 2019-0604 (2019-06-04 KS §104).doc
4. Nämndernas uppföljning 1904.pdf, Nämndernas uppföljning - april
5. Månadsuppföljning Höörs kommun 1904.pdf, Månadsuppföljning april
6. Investeringsuppföljning 1904.pdf, Investeringsuppföljning 2019-04
7. Tjänsteskrivelseuppfapril19.docx, Månadsuppföljning april 2019
8. JusteratprotokollKS20190604.pdf, Justerat protokoll KS 20190604
9. direktjusteratprotokoll § 124 KS190604.pdf, Direktjusterat protokoll § 124 KS 19-06-04
10. JusteratprotokollKF20190528.pdf, Justerat protokoll KF 2019-05-28
11. DOC190619.pdf, Ny ersättare Daniel Ell för Hanna Dalhusen (M)
_____
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§ 73 Övrigt
Ärendebeskrivning
_____
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§ 74 Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordföranden tackar fullmäktiges ledamöter för vårens arbete och önskar dem och deras
familjer en riktigt skön och avkopplande sommar.
Första vice ordförande önskar, å fullmäktigesvägnar ordföranden och hans familj en
trevlig och skön sommar.
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____
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