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Kallade ledamöter

Anna Palm (M)
Johan Svahnberg (M)
Per-Olof Ågren (m)
Anders Netterheim (M), Ordförande
Camilla Källström (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Camilla Kampf (M)
Susanne Andersson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Hanna Ershytt (C)
Martin Olsson (C)
Miriam Steinwall (C)
Jörgen Ekman (L)
Mikael Sparrhult (L)
Pehr-Ove Pehrson (L)
Christina Pehrson (L), Förste vice ordförande
Brita Edholm (L)
Erik Mårtensson (KD)
Margareta Johansson (KD)
Stefan Lissmark (S)
Susanne Asserfors (S)
Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Lars Oscarsson (S)
Jill Andersson (S)
Christel Lindqvist (V)
Olle Krabbe (V)
Maria Oscarsson (V)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Kenneth Kallin (MP)
Maria Truedsson (MP)
Rolf Streijffert (SD), Andre vice ordförande
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)
Robert Nilsson (SD)
Lars Andersson (SD)
Ismo Pääkkönen (SD)
Natalia Bengtsson (SD)
Roger Stenberg (SD)
Rashida Nord Atac (SD)
Anna Jung (MED)

För kännedom

Jan Malmgren (M)
Hanna Dalhusen (M)
Gunilla Malmqvist (M)
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Bo Hansson (M)
Fredrik Brobeck (C)
Anette Roslund (C)
Katarina Gisow (L)
Alexander Resic (L)
Wojciech Wlosinski (L)
Carl Malmqvist (KD)
Kaiza Nilsson (KD)
Per-Olov Henriksson (S)
Marianne Ragntoft (S)
Thomas Hulth (S)
Johan Persson (V)
Karolina Frick (V)
Elin Vinblad (MP)
Sven Stark (MP)
Jacob Engnell (SD)
Jennie Svensson (SD)
Mikael Nathell (SD)
Kerstin Malmborg (SD)
Eskil Öhrn (SD)
Torsten Jönsson (MED)
Maria Persson (MED)
Övriga kallade

Daniel Mattsson, Kommunsekreterare
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef
Per Björkman, Räddningschef

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Sammanträdets kungörande och fastställelse av
föredragningslistan

KSF 2018/497

2

Upprop
kommunsekreteraren

3

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

4

Informationsärende: Per Björkman, Räddningschef,
presenterar sig

KSF 2019/61

5

Val av ledamot till Samordningsförbundet FINSAM

KSF 2019/52
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

6

Reglemente för tekniska nämnden

KSF 2018/374

7

Detaljplan för del av Höör 57:17 (etapp 2b och 3,
Kvarnbäck) - för antagande

KSF 2016/214

8

Kommunikationspolicy för Höörs kommun

KSF 2018/441

9

Motion ”Av vem ska framtida miljöinvesteringar i
reningsverket i Ormanäs betalas?” inlämnad av
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör

KSF 2018/293

10

Ev svar på frågor eller interpellationer

KSF 2018/497

11

Anmälningar kommunfullmäktige 2019

KSF 2019/31

12

Övrigt

KSF 2018/497

13

Mötets avslutande

KSF 2018/497
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Dnr KSF 2018/497

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 21 januari 2019 och anslagits på
kommunens digitala anslagstavla den 23 januari 2019. Kungörelsen, föredragningslista
och handlingar har tillgängliggjorts på Meetings + den 23 januari 2019, information om
detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma dag. Kungörelsen,
föredragningslista och handlingar har skickats per post till nya ledamöter och ersättare
utan tillgång till läsplatta den 23 januari 2019.

Beslutsunderlag
Kungörelse20190123.pdf
_____
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2

Upprop

Förslag till beslut
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
Ordföranden konstaterar att det finns 41 beslutande ledamöter närvarande.
_____
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3

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. NN (X) och NN (X) utses att justera protokollet
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, den 7 februari, kl. 16:30.
_____
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Dnr KSF 2019/61

4

Informationsärende: Per Björkman,
Räddningschef, presenterar sig

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger den lämnade informationen till handlingarna och hälsar
Räddningschef Per Björkman välkommen.

_____
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Dnr KSF 2019/52

5

Val av ledamot till Samordningsförbundet
FINSAM

Förslag till beslut
1. Välja NN (X) till ledamot i Samordningsförbundet MittSkåne för perioden 2019 - 2022.
2. Välja NN (X) till ersättare i Samordningsförbundet MittSkåne för perioden 2019 - 2022.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet MittSkåne, Finsam, finansierar, stödjer och utvecklar
tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Finsam
arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med
arbete och gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden.
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare som ska representera Höörs
kommun i Samordningsförbundet MittSkånes styrelse.
_____
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Dnr KSF 2018/374

6

Reglemente för tekniska nämnden

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Reglemente för tekniska nämnden fastställs att börja gälla 2019-03-01.
2. Tidigare beslutat reglemente för tekniska nämnden upphör därmed att gälla.

Ärendebeskrivning
Ett nytt reglemente för tekniska nämnden har tagits fram. Motiv till revideringen har varit
att tydliggöra tekniska nämndens nya ansvar för underhåll av naturområdena. Det nya
ansvaret har flyttats från nuvarande kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden.
Beslut om detta fattade kommunfullmäktige 2018-01-31, § 12, dnr KSF 2017/169).
Reglementet har också utformats så att det följer den mall för reglementen som den
parlamentariska gruppen för reglementen fastställt (se dnr KSF 2015/581 ), samt
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om reglementen.
Efter beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott har nämndens sammansättning angett
så att den består maximalt av 7 ledamöter och 3-7 ersättare samt en till två vice
ordförande. Den parlamentariska gruppens förslag var att det skulle vara 3 ersättare och
en vice ordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat reglementet till tekniska nämnden för
yttrande. Nämnden har inte svarat på remissen. Kommunledningskontoret har dock tagit
del av tjänsteskrivelse till nämnden med förslag på språkliga ändringar vilka arbetats in i
förslaget.

Beslutsunderlag
Reglemente TN 18-09-18.docx (ej aktuellt förslag)
Tjänsteskrivelse Regl TN 181109.docx
TN § 74 2018.pdf (TN 2018/199)
2018-10-02 KSAU § 252.doc
Förslag Tekniska nämndens reglemente 20160613.doc (Nu gällande reglemente)
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-11-20 (2018-11-20 KSAU §310).doc
Reglemente TN 181125.docx (aktuellt förslag)
Kommunstyrelsen 2018-12-04 (2018-12-04 KS §262).doc
_____
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Dnr KSF 2016/214

7

Detaljplan för del av Höör 57:17 (etapp 2b
och 3, Kvarnbäck) - för antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
1. granskningsutlåtandet godkänns
2. detaljplan för del av Höör 57:17 (Kvarnbäck etapp 2b och 3) antas
3. plankostnader ska ingå vid köp av fastighet

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt kommunstyrelsens beslut 2018-09-11
§ 184 under tiden 2018-09-25 – 2018-10-16. Inkomna yttranden redovisas och
kommenteras i ett granskningsutlåtande. Sex stycken yttranden, varav 2 med synpunkter,
inkom på granskningshandlingarna och ett yttrande med synpunkter kvarstår från
samrådet. Detaljplanen som bedrivs med utökat förfarande följer gällande översiktsplan
och det finns en gällande detaljplan för området, ”del av Åkersberg 2:1 m fl. fastigheter
(Kvarnbäck)” som vann laga kraft 2007-01-25, med tillägg 2010 gällande borttagning av
eldningsförbud. Vid beslut i kommunstyrelsen att ställa ut planen för samråd,
kommunstyrelsen 2018-05-15 §102, bedömdes planförslaget samtidigt inte medföra
betydande miljöpåverkan.
Trafikverket har haft synpunkter på utredningar som inte bedöms påverka planförslaget
men som innebär viss komplettering i trafikutredning och ny riskutredning som planeras
vara klara inför antagandet. Lantmäteriet har haft vissa synpunkter och granne i väster
har haft synpunkter i samrådet gällande utformningen av bebyggelsen utmed
Timjanvägen.
Länsstyrelsen har inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL.
Planens syfte enligt 4 kap.30 och 32 § PBL är att tillåta en sammanhållen blandad
bostadsbebyggelse, enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Flerbostadshus
föreslås i 2-4 våningar och tillåter centrumanvänding i det norra kvarteret direkt väster om
infarten Koriandervägen. Enbostadshus, parhus och radhus tillåts i 1-2 våningar.
Byggnaders placering och höjder anpassas till landskapet som sluttar mot sydsydväst och
fastigheternas nivåer ska ansluta till allmän platsmark på ett naturligt sätt. Planen
möjliggör ny gatuslinga mellan Timjanvägen i väster och Kvarnbäcksvägen i öster, kallad
Koriandervägen. En kortare gatuslinga skapar tillfart till fastigheter i sydost.
Detaljplanen är en så kallad ”flexibel plan” som tillåter en variation av bostadstyper.
Antalet bostäder går därför inte att slå fast, men cirka 75 bostäder kan komma att uppnås,
vilket översiktsplanen anger och trafikplaneringen utgår ifrån. 11 stycken fastigheter i sydsydväst sluttning är dock tydliga för enfamiljshus. De är placerade intill Timjanvägen och
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etapp 2a, söder om Koriandervägen samt utmed kortare gatuslingan mot dalen.
Avsikten är att utnyttja marken bättre ur hållbarhetssynpunkt och ur samhällsekonomiskt
perspektiv jämfört med den gällande planen från 2007. Det innebär att fler bostäder kan
byggas och att trafiklösningar, tidigare ”stickgator” med vändplatser nu gatuslingor, och
VA-lösningar kan anordnas med bättre funktionalitet och ekonomi. Strandskyddet, 100 m
från Höörsån, upphävs inom kvartersmark och gatumark inom planområdet.
Strandskyddet är upphävt inom detta område även i gällande detaljplan från 2007.
Förprojektering med höjdsättning har färdigställts och är på väg för upphandling för mark
och anläggningsarbeten. Schaktning kommer göras så att husen kan byggas med platta
på mark och slänterna kommer alltså inte vara tillräckliga för suterränghus.
Planbeskrivningen innehåller en illustrationskarta som visar ett förslag till bebyggelse och
flexibiliteten av hur marken kan bebyggas beskrivs. Exempelvis kan mark där
flerbostadshus i 2 våningar ritats likväl bebyggas med radhus eller parhus och i vissa fall
med enbostadshus. Illustrationen visar alltså en av många möjligheter till
bebyggelsesutformning. Det är som alltid plankartan med bestämmelser som juridiskt
gällande vad som tillåts byggas. Då kommunen äger marken avgör kommunen vilken
slags bebyggelse, inom detaljplanens ramar, som marken ska försäljas och avstyckas till.
Detaljplanen är alltså inte gjord efter önskemål från givna exploatörer utan erbjuder
möjlighet att uppfylla olika slags bebyggelse och upplåtelseformer efter efterfrågan.
Optimalt är om det blir en variation av bostads- och upplåtelseformer för att få en blandad
befolkning och fungerande flyttkedjor inom Höör.
För området gäller detaljplan sedan tidigare som vann laga kraft 2007-01-25. Nya gångoch cykelvägar knyter samman bebyggelsen med redan utbyggda delar av Kvarnbäck,
Åkersberg samt centrum och naturområden. Byggnaderna placeras i böljande topografi
med tydlig syd- och sydvästsluttning där de högsta byggnaderna, förslagsvis två punkthus
i 4 våningar, placeras på de högsta nivåerna vid infarten till Kvarnbäcksvägen för att
förstärka landskapets former samt för att markera entrén från väg 13. Om de högre husen
byggs kommer de att utgöra ett riktmärke i västra Höör.
Ändringar sedan granskningen
Redaktionella ändringar har gjorts sedan granskningen och i planbeskrivningen har
följande text lagts in inför antagandet:
-Text har lagts till angående beaktande av farlig gods led, väg 13, och riskutredning
biläggs planen. Text angående bedömning av vibrationer, som i granskningsskedet
redogjordes till trafikverket i samrådsredogörelsen, har lagts in i planbeskrivningen och
trafikutredningen har kompletterats med resonemang kring vibrationer. Bullerutredningen
har reviderats med beräkningar av buller, förutom vid 2 och 14 meters höjd även för 9
meters höjd.
-I Planbeskrivningen har text lagts till gällande Väg 13 sedan granskningen. Vägen ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av den.
Väg 13 är på sträckan utanför planområdet utpekad inom funktionellt prioriterat vägnät
som kompletterande regionalt viktig väg.
-I planbeskrivningens genomförandedel har förts in att det ska finnas tillgång till en
brandpost med minsta flöde på 600l/min i anslutning till området. Kompletteringar i
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trafikutredningen ska tas fram inför KS beslut med kompletterande bullerbedömningar
samt resonemang kring vibrationer samt en uppdaterad riskutredning.
I sak bedöms inte utredningarna påverka planförslaget.
Med de förändringar och kompletteringar som gjorts bedöms detaljplanen kunna antas.
Kvarstående synpunkter som helt eller delvis inte beaktats kvarstår från grannar,
Timjanvägen 5.

Beslutsunderlag
1. Planuppdrag, beslut i kommunstyrelsen 2017-11-13 §295
2. Beslut i kommunstyrelsen om samråd 2018-05-15 §102
3. Beslut i kommunstyrelsen om granskning 2018-09-11 §184
4. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om antagande 2018-12-11 §291
5. Granskningsutlåtande
6. Plankarta
7. Planbeskrvning
8. Grundkarta
9. PM Naturvärdesbedömning
10. Trafikbullerutredning
11. Riskutredning
12. PM vibrations från vägtrafik
13. Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Höör 57_17(Kvarnbäck 2b och 3)
14. Riskutredning tillkom på mötet
_____
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Dnr KSF 2018/441

8

Kommunikationspolicy för Höörs
kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunikationspolicy för Höörs kommun antas att börja gälla 2019-03-01
2. Informations- och kommunikationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2001-09-26
upphör därmed att gälla

Ärendebeskrivning
Kommunikationspolicyn utgör en plattform, en grund för vår kommunikation, med ett antal
principer och tankar som ska utgöra basen för kommunens arbete med information och
kommunikation.
Till dokumentet hör en bilaga med kommunikationsstrategier som är fastställd av
ledningsgruppen.
Kommunikationspolicyn kommer, i det fall den antas, att ersätta ett äldre dokument med
titeln Informations- och kommunikationspolicy, som är antagen av kommunfullmäktige
2001-10-24, § 94, och finns publicerad på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Kommunikationspolicy
3. Kommunikationsstrategi - bilaga
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §302).doc
5. Informations- och kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2001-10-24 §
94
6. Kommunstyrelsen 2019-01-15 (2019-01-15 KS §12).doc
_____
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Dnr KSF 2018/293

9

Motion ”Av vem ska framtida
miljöinvesteringar i reningsverket i
Ormanäs betalas?” inlämnad av
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör har den 20 juni 2018 lämnat in motionen ”Av
vem ska framtida miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs betalas?”.
Motionärens förslag att kommunfullmäktige ska besluta om VA-kollektivet eller
skattekollektivet ska finansiera framtida miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs.

VA/GIS-nämnden har yttrat sig
VA/GIS-nämnden har yttrat sig i frågan och konstaterat att de har en plan för
investeringar i reningsverket och finansiering därför. Det finns inget i vattentjänstlagen
som hindrar att skattekollektivet finansierar investeringen, det är dock endast 2/3 av
Höörs befolkning som är anslutet till reningsverket.

Kommunledningskontorets inställning
VA/GIS-nämnden, efter årsskiftet, nämnden för VA och räddningstjänst, har uppdraget att
vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (avser bla.
reningsverk) i kommunen. Avgifterna enligt av kommunfullmäktige fastställd VA-taxa ska
täcka alla kostnader för anläggningen. Kommunfullmäktige har således redan fattat beslut
om att investeringar i reningsverket ska belasta avgiftskollektivet. Det är även oförenligt
med befintlig planering att få in investeringar och framtida kapitalkostnader för
investeringarna i den skattefinansierade delen av investerings- och driftsbudgeten.
Förslag till beslutsmotivering
Då kommunfullmäktige redan beslutat i frågan genom antagande av VA/GIS-nämndens
reglemente och genom antagande av ABVA och VA-taxan saknas skäl att underställa
kommunfullmäktige frågan om hur kostnaden för enskilda investeringar i VA-nätet ska
hanteras.
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Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseMotionreningsver20181128
Reglemente VA-GIS-nämnd, med rev 2014.docx
Reglemente VA räddningstjänst fastställd.docx
Tjänsteskrivelse - motion - Av vem ska framtida miljöinvesteringar i reningsverket i
Ormanäs betalas.docx.pdf
VA-GIS nämnden 2018-10-23 § 85.doc
2018-10-02 KSAU § 243.doc
MotionOrmanäs(S).pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §298).doc
Kommunstyrelsen 2019-01-15 (2019-01-15 KS §11).doc
_____
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Dnr KSF 2018/497

10

Ev svar på frågor eller interpellationer

Ärendebeskrivning
Inga frågor eller interpellationer har inkommit.
_____
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Dnr KSF 2019/31

11

Anmälningar kommunfullmäktige 2019

Ärendebeskrivning
1. Beslut från Länsstyrelsen angående ny ersättare, Maria Persson (MED), i
kommunfullmäktige.pdf, Beslut från Länsstyrelsen angående ny ersättare, Maria Persson
(MED), i kommunfullmäktige
2. Beslut från Länsstyrelsen angående ny ledamot, Elin Hyltén-Cavallius (MP), och ny
ersättare, Elin Vinblad (MP), i kommunfullmäktige.pdf, Beslut från Länsstyrelsen
angående ny ledamot, Elin Hyltén-Cavallius (MP), och ny ersättare, Elin Vinblad (MP), i
kommunfullmäktige
3. Beslut från Länsstyrelsen angående ny ledamot, Martin Olsson (C), och ny ersättare,
Fredrik Brobeck (C), i kommunfullmäktige.pdf, Beslut från Länsstyrelsen angående ny
ledamot, Martin Olsson (C), och ny ersättare, Fredrik Brobeck (C), i kommunfullmäktige
4. Rapport fördjupad granskning Delegerade beslut.docx.pdf, Granskning av delegerade
beslut
5. Missiv Delegerade beslut.pdf, Missiv granskning av delegerade beslut
6. Rapport fördjupad granskning Offentlighetsprincipen.docx.pdf, Granskning av
offentlighetsprincipen
7. Missiv Offentlighetsprincipen.pdf, Missiv granskning av offentlighetsprincipen
8. Rapport hantering av löner och pensioner Höörs kommun.pdf, Rapport från KPMG
gällande granskning av löner och pensioner i Höörs kommun
9. Delegeringsbeslut181221.docx, Beslut gällande ledamöter, ersättare samt ordförande
för Hörby kommuns del i Överförmyndarnämnden
10. Delegeringsbeslut181221.docx, Beslut gällande Hörby kommuns ledamöter, ersättare
samt ordförande i nämnden för VA/Räddningstjänst
11. Missiv IT kommuner i Skåne AB.pdf, Missiv IT kommuner i Skåne AB.pdf Rapport IT
kommunerna i Skåne AB.pdf
12. Rapport IT kommunerna i Skåne AB.pdf, Missiv IT kommuner i Skåne AB.pdf
Rapport IT kommunerna i Skåne AB
13. Protokoll.doc, Protokoll KS 2019-01-15
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/497

12
_____

Övrigt

Datum

Sida

2019-01-23

19 (20)

FÖREDRAGNINGSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2018/497

13

Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Datum

Sida

2019-01-23

20 (20)

