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§ 173

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Föredragningslistan godkänns med tillägg av en ny punkt 17 ”Fråga om budgetprocessen”
av Stefan Lissmark (S).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 175 Val av justerande samt bestämmande
av dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Maria Truedsson (MP) och Katarina Gisow (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, torsdag 2019-11-14 klockan 16:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 08:45 på kommunkansliet. Vid
förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första hand inom det egna
partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista hand ska den föreslagne
justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-12

7 (28)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2019/649

§ 176 Intern kontroll perioden 2020-2023:
Risk- och väsentlighetsanalys
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna risk- och väsentlighetsanalysen och skicka den till nämnderna som underlag i
deras arbete med intern kontroll.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och varje nämnd har att anta en intern kontrollplan. Planen innehåller
punkter som ledamöterna vill granska i syfte att försäkra sig om att:
Verksamheten drivs på ett bra och effektivt sätt.
Medarbetare lever upp till lagar, normer och policyer.
Den rapportering som ges till styrelsen och nämnden (finansiell och verksamhetsmässig)
är tillförlitlig.
För att identifiera relevanta granskningsområden har denna risk- och väsentlighetsanalys
gjorts. Analysen ska vara underlag till nämndernas interna kontrollplaner. Självklart kan
nämnderna göra egna analyser utifrån sina specifika ansvarsområden.
Motivet att göra en kommungemensam analys är att Höörs kommun har en (1) förvaltning
och många risker ligger i organisationens arbetssätt och rutiner, eller, avsaknad av dessa.
Det gör att varje sektorschef också ska informera om analysen och säkerställa att det
finns arbetssätt på plats som förebygger eller hantera riskerna genom att gå igenom
analysen med sina ledningsgrupper eller samverkansgrupper.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Risk- och väsentlighetsanalys 2019
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §207).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/723

§ 177 Interna kontrollplaner 2020 för styrelse
och nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och varje nämnd har att anta en intern kontrollplan. Planen innehåller
punkter som ledamöterna vill granska i syfte att försäkra sig om att:
Verksamheten drivs på ett bra och effektivt sätt.
Medarbetare lever upp till lagar, normer och policyer.
Den rapportering som ges till styrelsen och nämnden (finansiell och verksamhetsmässig)
är tillförlitlig.
Den föreslagna interna kontrollplanen för 2020 omfattar 4 granskningsområden.
Områdena har valts ut utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen har tagits fram
av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från de olika sektorerna. Arbetsgruppen har
diskuterat faktorer som är relevanta att granska utifrån:
Vad händer i omvärlden och inom kommunen som kan påverka kommunens tillgångar,
arbetssätt och förmåga att nå mål?
Vilka organisatoriska förändringar sker och hur kan de påverka kommunens effektivitet
och resultatförmåga?
Vilka nya lagar träder i kraft och vad är kommunens förutsättningar till efterlevnad?

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen
Risk- och väsentlighetsanalys (KFS 2019/649)
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §208).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/630

§ 178 Ägardirektiv, aktieägaravtal och
bolagsordning för Unikom
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänner att Osby blir ny delägare till IT kommuner i Skåne Aktiebolag.
2. Godkänner att Osbys inträde sker genom en nyemission där aktierna omfördelas så att
varje delägare äger ¼ var samt att aktiekapitalet ändras till 8 miljoner kronor. Detta i
enlighet med avsiktsförklaringen som antogs av kommunfullmäktige 2018 i samtliga
ägarkommuner.
3. Antar:
a) Förslag till nytt aktieägaravtal (KFS 2019/719).
b) Förslag till ny bolagsordning (KFS 2019/718).
c) Förslag till nytt ägardirektiv (KFS 2019/715).
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de tre andra kommunerna
fattar ett motsvarande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att även bolagets stämma ska godkänna nyemissionen,
bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess styrelse.
Kommunstyrelsen beslutar:
4. Antar förslag till instruktion för stämmoombudet under förutsättning att bolagsstämma
ska hållas för att godkänna nyemissionen och anta föreslagna styrdokument.

Ärendebeskrivning
Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner bildade 2016 ett gemensamt bolag med
namnet IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142). Syftet med bolaget är att
ägarkommunerna genom samverkan ska kunna utveckla informations- och
kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag. Genom att
samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av IT teknik ska man kunna
erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling.
Osby kommun har beslutat att man önskar bli delägare i bolaget, vilket de nuvarande
delägarna har ställt sig positiva till. Kommunfullmäktige i samtliga fyra kommuner antog
2018 en avsiktsförklaring för ett breddat ägande (KFS 2018/352). I avsiktsförklaringen
uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att utökningen ska ske genom en
nyemission. Former för övertagandet av Osbys IT-verksamhet klargörs också. Ambitionen
var att övertagandet skulle ske 2019, men förberedelserna för övertagandet har behövt
ytterligare ett år. Nu är detta klart och Osby önskar inträda kring årsskiftet 2019/2020.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Analys av Osbys IT-verksamhet har gjorts. Förslaget är fortfarande att ägandet utökas
genom en nyemission där aktierna omfördelas så att varje delägare ägare ¼ var.
Bolagsstyrelsen hanterade frågan 2019-10-03 och ställer sig bakom förslaget. Bolaget har
kapacitet att hantera ett utökat verksamhetsområde. Bolagsstyrelsen intygar också att
inga väsentliga händelser har skett i bolaget sedan årsredovisningen. Utifrån denna
bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att ägandet utvidgas genom en
nyemission.
Utifrån att Osby blir delägare behöver aktieägaravtal och bolagsordning revideras.
Kommunerna har tagit fram ett förslag som kommunfullmäktige föreslås hanteras. Även
ägardirektivet har reviderats. De nya direktiven har arbetats fram av ägarna och beskriver
deras förväntningar på bolaget fram till 2023. Det beskriver inriktningen på bolagets
uppdrag, den roll bolaget har för ägarnas utveckling och den samhällsnytta bolaget ska
bidra till. Vidare redovisar direktivet förväntningar på ägarnas styrning och styrelsens
arbete.
Kommunfullmäktige föreslås anta dessa styrande dokument.
För att nyemissionen ska gälla och bolagsordningen samt ägardirektivet behöver även
bolagets stämma hantera dessa frågor. Kommunstyrelsen föreslås därför anta en
instruktion till stämmoombudet (se bilaga 1 i denna tjänsteskrivelse). Bilaga 1 Instruktion
till stämmoombudet
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142) kommer hålla stämma under
2019/2020 för att besluta om:
Godkänna Osby som ny delägare genom nyemissionÄndring av aktiekapitaletNy
bolagsordning för bolagetNytt ägardirektiv för bolaget.
Stämmoombudet har att för kommunens räkning rösta för att Osby inträder som ägare, att
aktiekapitalet ändras och att stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-10-04 inklusive Instruktion till stämmoombudet (bilaga 1
tjänsteskrivelsen)
2. Avsiktsförklaring, KFS 2018/352
3. Årsredovisning med balans och resultaträkning (senaste)
4. Revisionsberättelse (senaste)
5. Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att årsredovisningen blev klar
6. Yttrande från revisor över styrelsens redogörelse
7. Aktieägaravtal, KFS 2019/719
8. Ägardirektiv, KFS 2019/715
9. Bolagsordning KFS 2019/718
10. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §209).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/29

§ 179

Detaljplan Agaten 1 antagande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utlåtandet, daterad 2018-10-22, godkänns.
2. Planhandlingar till ”Detaljplan för Agaten 1”, upprättad 2019-10-22, antas av
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Den 12 mars 2019 lämnade kommunstyrelsen planuppdrag för fastigheten Agaten 1 med
syftet att möjliggöra en fastighet med bättre förutsättningar för byggnation.
Planhandlingarna för Agaten 1 har varit ute på både samråd samt granskning och nu har
samhällsbyggnadssektor tagit fram antagandehandlingar för fastigheten. Inga
förändringar har gjorts på plankartan sedan beslut om samråd. Detaljplanen innebär att
prickmark har minskats ner eftersom det är den som har gjort marken svår att bebygga.
Samhällsbyggnadssektor önskar att få de framtagna antagandehandlingarna och
tillhörande utlåtande antagna av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseAgaten1kanslichefen.docx
tjansteskrivelse_planbesked_Agaten1.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-02-26 (2019-02-26 KSAU §40).doc
Kommunstyrelsen 2019-03-12 (2019-03-12 KS §45).doc
Planbeskrivning_Agaten1.pdf
Plankarta_Agaten1_samrad.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-04-30 (2019-04-30 KSAU §98).doc
Kommunstyrelsen 2019-05-14 (2019-05-14 KS §92).doc
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §210).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/725

§ 180 VR-nämndens organisation och
ansvarsområden
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Anta kommundirektörens svar till VR-nämnden som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Vatten och räddningstjänstnämnden har den 23 september 2019 beslutat föreslå
kommunstyrelsen i Höör besluta:
1. Nämnden själv har rådighet över anställningar inom nämndens verksamhetsområde.
2. Mittskåne Vatten själv får rådighet över sin ekonomihantering genom att ha egen
anställd ekonomikompetens.
3. Tillse att Mittskåne Vatten och Räddningstjänsten Skånes Mitt placeras under samma
övergripande chef i tjänstepersonsorganisationen.
VR-nämnden föreslår kommunstyrelsen i Höör och kommunstyrelsen i Hörby kommun att:
4. Utreda förändrad organisationsform för Mittskåne Vatten för att få bättre balans mellan
ansvar och befogenhet samt möjlighet att effektivisera bland annat ekonomihanteringen.
Bakgrund
Nämnden drivs som en gemensam nämnd mellan Höör och Hörby. Höörs kommun är
värdkommun och sköter nämndens personalfrågor samt den del av ekonomihanteringen
som rör Höörs kommuns område.
Svar
Avseende de tre första beslutspunkterna ovan omfattas de av kommundirektörens
ansvarsområde inom förvaltningsorganisationen. Det är med andra ord frågan om att leda
och fördela arbetet inom förvaltningsorganisationen.
Avseende beslutspunkten nummer fyra pågår det för närvarande ett arbete med att ta
fram ett förslag till ny politisk organisation inom Höörs kommun. Frågan om förändrad
organisationsform för Mittskåne Vatten tas upp i det arbetet och det är därför inte aktuellt
att starta några dubbla processer i dagsläget.
Beslutet skickas till:
VR-nämnden
Kommunstyrelsen i Hörby
Yrkanden
Camilla Källström (M) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. Stefan Liljenberg
Justerande

Utdragsbestyrkande
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(SD) biträder bifallet.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för VA och Räddningstjänst 2019-09-23 (2019-09-23 VR §18).doc
2. Samverkansavtal Mittskåne Vatten 2018 (signerat).pdf
3. Avtal om samverkan i räddningstjänstfrågor genom gemensam nämnd.pdf
4. Reglemente VA räddningstjänst fastställt 2018.pdf
5. Initial bedömning av VR-nämndens ansvar och behörighetsinskränkningar
20190701.pdf
6. Tjänsteskrivelse svar till VR nämnden.docx
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §211).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/443

§ 181 Revisionsrapport; Upphandlingar
Kommunstyrelsen och
VA/Räddningstjänstnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta den reviderade skrivelsen från Kommundirektören som svar till revisionen.

Ärendebeskrivning
Revisionen i Höörs kommun har granskat rutiner för inköp av konsulttjänster på Mittskåne
Vatten. Efter revisonens iakttagelse och rekommendationer ombads även
kommunstyrelse att yttras över vilka åtgärder kommer att vidtas med anledning av
revisonen, se bifogat revision PM.
Enligt revisionens PM:et och bifogat missiv rekommenderas kommunstyrelsen att
säkerställa följande:
- Inköpspolicyn är väl förankrad i verksamheterna
- Ansvaret för upphandling av konsulttjänster tydliggörs
- Information om användningen och lagringen av avtal i avtalsdatabasen tydliggörs
- Information om avrop från ramavtal tydliggörs.
- Behovet av inköpssamordnare/stöd vid upphandlingar tillgodoses.
- Ett klargörande av innebörden av en upphandlande myndighet sker.
Svaren:
- I samarbete med inköpsgruppen uppdateras och förtydligas Höörs kommuns
inköpspolicy. Inköpsgruppen består av representanter från kommunens alla verksamheter
och på det sättet förankras detaljerna
och uppdateringar i inköpspolicyn ute i samtliga verksamheter. Färdigt uppdaterad
inköpspolicy beräknas antas av kommunfullmäktige senast den sista februari 2020.
Uppdaterat inköpspolicyn ska därefter finnas tillgängligt på kommunens intranät.
- Enligt Höörs kommuns inköpspolicy har respektive nämnd ansvar för att inköp och
upphandling av varor och tjänster ska ske i enlighet med LOU/LUF/LUK/LOV Översyn av
den här punkten kommer att göras i samband av uppdateringen av inköpspolicyn!
- Inköpssamordnare finns nu i Höörs kommun tillgänglig på heltid sedan 19 augusti 2019
och kan ge stöd till samtliga upphandlingsfrågor. Inköpssamordnare arbetar på att samla
avtal i avtalsdatabasen samt komplettera nuvarande med information om hur
beställningar ska göras samt hur avrop från ramavtalen ska ske.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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- E-handel har införts i Höörs kommun och införande av nya leverantörer i E-handeln sker
löpande. Ansvarige för E-handel tillsammans med inköpssamordnaren anordnar
utbildningar både för beställare och beslutsattesterare där riktlinjer och regler vid inköp
och upphandlingar informeras till deltagare.
- Upphandlande myndighet är Höörs kommun.

Beslutsunderlag
1. Missiv Upphandlingar VA Räddningstjänstnämnden - signerad.pdf.pdf
2. Revisions-PM Upphandling VA Räddningstjänstnämnden.pdf
3. Yttrande med anledning av revisions iakttagelse och rekommendationer (002).docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §221).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/339

§ 182 Motion ”Minska kravet på
helgtjänstgöring varannan helg” från
Anders Magnhagen (S)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motion ”Minska kravet på helgtjänstgöring varannan helg” bifalls.

Ärendebeskrivning
Anders Magnhagen (S) har lämnat in motionen ”Minska kravet på helgtjänstgöring
varannan helg”.
I motionen framförs att många personalgrupper som arbetar helg ger uttryck för att
helgarbete är påfrestande både fysiskt och psykiskt samt utgör ett socialt hinder och
försvårar fritidsaktiviteter. Anders Magnhagen (S) föreslår därför att Höörs kommun
utreder möjligheterna att minska helgtjänstgöringen.
Helgtjänstgörande personal finns främst inom social sektor, räddningstjänsten, Mittskåne
Vatten och samhällsbyggnadssektorn men även mer eller mindre regelbundet inom alla
sektorer.
Heltid som norm enligt nytt avtal mellan Kommunal och SKL
Ett avtal har tecknats mellan SKL och Kommunal, gällande heltid som norm. Senast 2021
ska samtliga kommuner och landsting erbjuda medarbetare inom kommunals
avtalsområde att arbeta heltid. Detta är inte att vare sig förknippa, eller förväxla, med
önskad sysselsättningsgrad som Höörs kommun arbetat med sedan 2011. Önskad
sysselsättningsgrad kommer att försvinna i samband med att heltid blir norm i Höörs
kommun.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till motionen. Roger Stenberg (SD), Maria BoströmLambrén (S) och Maria Truedsson (MP) biträder bifallsyrkandet.
Johan Svahnberg (M) yrkar bifall bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från Kommunstyrelsens
arbetsutskott och ett yrkande från Stefan Lissmark (S). Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs.
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut vilket innebär avslag på
motionen.
Nej = Bifall till Stefan Lissmark (S) yrkande vilket innebär bifall till motionen.
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 6 ledamöter röstar JA
och 7 ledamöter röstar NEJ vilket medför att Kommunstyrelsen beslutar bifalla Stefan
Lissmarks (S) yrkande om bifall till motionen.

Följande ledamöter röstar JA: Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Katarina
Gisow (L), Camilla Källström (M), Pehr-Ove Pehrson (L) och Johan Svahnberg (M).

Följande ledamöter röstar NEJ: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan
Liljenberg (SD), Olle Krabbe (V), Maria Truedsson (MP), Maria Boström-Lambrén (S) och
Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsemotionhelgtjänstgöring.docx
2. Heltid som norm – info till sektorschefer.docx
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §244)
4. Kommunfullmäktigesbeslut 2018-08-29 § 116
5. Motion Socialdemokraterna ”Minska kravet på helgtjänstgöring*
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §214).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2019/418

§ 183 Motion: ”Teckenspråk som tillvalsämne
i grundskolan” - Rashida Nord Atac (SD)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen ”Teckenspråk som tillvalsämne i grundskolan” avslås.

Ärendebeskrivning
I motionen ”Teckenspråk som tillvalsämne i grundskolan” föreslår Rashida Nord Atac (SD)
att kommunfullmäktige i Höör ska besluta att införa teckenspråk som tillvalsämne i
grundskolan åk 7-9.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och anfört att elever i Höörs
skolor redan idag ges möjlighet att välja teckenspråk för hörande, men att ingen anmält
intresse för detta.

Beslutsunderlag
1. Motion- Teckenspråk som tillvalsämne i grundskolan.pdf
2. Kommunfullmäktige 2019-05-28 (2019-05-28 KF §68).doc
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-08-27 (2019-08-27 KSAU §172).doc
4. Tjänsteskrivelseteckenspråk.docx
5. Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-16 (2019-09-16 BUN §49).doc
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §215).doc
_____
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Dnr KSF 2019/258

§ 184 Motion: ”Familjecentral” - Anette
Roslund (C)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen ”Familjecentral” avslås.

Ärendebeskrivning
Motion: ”Familjecentral” - Anette Roslund (C) har lämnat in en motion som syftar till att
kommunen ska undersöka möjligheterna att införa en familjecentral i Höörs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-27 att uppdra åt kommundirektören
att utreda förutsättningarna för genomförande av motionen.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till motionen. Maria Truedsson (MP), Stefan Lissmark
(S) och Maria Boström-Lambrén (S) ställer sig bakom bifallsyrkandet.
Erik Mårtensson (KD) yrkar att att-sats 1 stryks men ställer sig i övrigt bakom.
Stefan Liljenberg (SD) ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om
avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens
arbetsutskott, ett yrkande från Lars-Olof Andersson (C) samt ett yrkande från Erik
Mårtensson (KD). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att Kommunstyrelsen ska ta ställning till vilket förslag som ska
utgöra kontraproposition. Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Lars-Olof Anderssons
(C) eller Erik Mårtenssons (KD) förslag ska utgöra kontraproposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutat att Lars-Olof Anderssons (C) förslag ska utgöra
kontraproposition.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande beslutsordning för voteringen:
JA = Bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut vilket innebär avslag på
motionen.
Nej = Bifall till Lars-Olof Andersson (C) yrkande vilket innebär bifall till motionen.
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Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 7 ledamöter röstar JA
och 6 ledamöter röstar NEJ vilket medför att Kommunstyrelsen beslutar bifalla
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag vilket innebär avslag till motionen.

Följande ledamöter röstar JA: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan Liljenberg
(SD), Erik Mårtensson (KD), Camilla Källström (M), Pehr-Ove Pehrson (L) och Johan
Svahnberg (M).

Följande ledamöter röstar NEJ: Olle Krabbe (V), Maria Truedsson (MP), Maria BoströmLambrén (S), Lars-Olof Andersson (C), Katarina Gisow (L) och Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Motion - Familjecentral - Centerpartiet.pdf
2. Kommunfullmäktige 2019-03-27 (2019-03-27 KF §42).doc
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-08-27 (2019-08-27 KSAU §171).doc.pdf
4. TjänsteskrivelsMotionFamiljecentral.docx.pdf
5. Tjänsteskrivelse med förslag på avslag på Motion: ”Familjecentral” - Anette Roslund
(C)
6. Svar på Motion från sektorerna.docx.pdf
7. STYRNING-OCH-SAMORDNING-PÅ-FAMILJECENTRALEN-170920.pdf.pdf
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §216).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2019/628

§ 185 Motion: ”Nu ökar vi kommunens
intäktssida!” - Christel Lindqvist (V) m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen ”Nu ökar vi kommunens intäktssida!” avslås.

Ärendebeskrivning
Christel Lindqvists, Olle Krabbe och Maria Oscarsson från Vänsterpartiet har 2019-06-19
lämnat en motion för att öka kommunens intäktsida. I en jämförelse mellan fem skånska
kommuner tar Höörs kommun ut den största skatteintäkten per kommuninvånare, har låga
kostnader per invånare samt har lägst bidrag från utjämningssystem och generella
statsbidrag. Höörs kommuns kostnader bantas kraftigt för att få ner kostnaderna.
Christel Lindqvist med flera föreslår därför att en ekonom projektanställs under ett års tid
för att öka kommunens intäkter. Denna ekonom ska gå igenom all statistik som ligger till
grund för utjämningsbidragen, undersöka alla möjligheter till externa bidrag samt söka
alla statliga bidrag som är möjliga. På detta sätt ska tjänsten finansiera sig själv.
I Sverige har vi ett utjämningssystem mellan kommuner för att utjämna skatteintäkter och
kostnader för att alla kommuner ska ha samma möjligheter att ge välfärd till sina
invånare. Kommuner med sämre skattekraft och högre kostnader är bidragstagare i
systemet medan de kommuner med högre skattekraft och lägre kostnader bidrar med en
avgift i systemet. Utjämningssystemet bygger på en mängd faktorer som inte ska vara
påverkbara av kommunen. Dessa är exempelvis ålderstruktur, utbildningsnivåer,
arbetslöshet, hur invånarna pendlar till andra kommuner, glesbygd, personer med
insatser enlig lagen om särskilt stöd och service med mera. Eftersom detta är faktorer
som kommunen inte styr över kan kommunen inte heller påverka bidragens eller
avgifternas storlek.
Det finns idag flera externa och statliga bidrag som kan sökas och söks. Dessa bidrag är
alltid förenliga med en egen kostnad. Kommunen har sökt och fått EU-bidrag för projektet
för fossilbränslefria kommuner. Skolorna söker årligen flera statliga bidrag för exempelvis
mindre barngrupper i förskolan. Gemensamt för alla bidrag är att kommunen måste
medfinansiera projektet. Det innebär att kommunen måste stå för en kostnad som
kommunen sedan kan få bidrag för. Bidraget är inte så stort att det kan täcka annan
kommunal verksamhet.
Yrkanden
Olle Krabbe (V) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsordning
Ordföranden Johan Svahnberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen och Olle Krabbes (V) förslag
att bifalla motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutat att bifalla Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
därigenom föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
1. Motion Nu ökar vi kommunens intäktssida Vänsterpartiet.pdf
2. Kommunfullmäktige 2019-08-28 (2019-08-28 KF §85).doc
3. TjänsteskrivelseMotionensberedning.docx.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-09-24 (2019-09-24 KSAU §191).doc
5. Tjänsteskrivelsesvarökaintäkterna.docx
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §217).doc
_____
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Dnr KSF 2018/319

§ 186 Motion ”Om att undersöka möjligheten
att köpa upp fiskerätter i Ringsjön”,
Kennet Kallin (MP)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Motion ”Om att undersöka möjligheten att köpa upp fiskerätter i Ringsjön” bifalls.
2. Utredningen ska genomföras under sommarhalvåret 2020 och återrapporteras till
kommunfullmäktige tillsammans med en handlingsplan senast december 2020.
3. Kostnaderna om maximalt 90 000 kr ska belasta kommunstyrelsens konto för
förfogande.

Ärendebeskrivning
Kennet Kallin (MP) har lämnat in motionen, ”Undersöka möjligheten att köpa upp
fiskerätter i Ringsjön”.
I motionen anförs att Höörs kommun har, genom sitt lättillgängliga läge och tillgången till
fiskevatten och badplatser, en unik möjlighet att tillvarata skaran av fridisfiskare; Svenskar
och turister som i Sverige spenderar mellan 7,5 och 14,9 miljarder kronor på sin hobby.
Motionären anser att fritidsfisket är viktigt, både för rekreation och för folkhälsan. Det är
stora rovfiskar som lockar fiskare och därför krävs minskat uttag av rovfiskar i sjön. Höörs
kommun bör undersöka möjligheterna att köpa upp fiskerätter i Ringsjön.
Förvaltningen har utrett vad en efterfrågad utredning kan kosta och vilka svar som kan
förväntas av en sådan utredning.
Motionens intentioner stämmer väl överens med kommunens antagna översiktsplan, på
ett flertal punkter. Framförallt när det kommer till strategi för friluftsliv och för
besöksnäring samt naturligtvis med kapitel 4 ”tillgänglig natur med höga kvaliteter”.
Det är sannolikt att Ringsjön skulle bli mer attraktiv som sportfiskesjö om fiskerätter
köptes upp av kommunen.
Intresset att ägna sig åt fiske efter framförallt större rovfiskar växer. Inte bara inom
Sveriges gränser utan också i Europa. Ringsjön hyser tre attraktiva arter för sportfiskare:
gös, gädda och abborre. Fisketrycket med mängdfångande redskap (nät, bottengarn och
ryssjor) på dessa arter bedöms som högt till mycket högt. Detta har en negativ inverkan
på fiskarnas storleksfördelning. Det finns idag många små fiskar och färre större, av
sportfiskare begärliga, fiskar. Jämfört med andra sjöar, har Ringsjöns gösar en snabb
tillväxt. Uppskattningsvis skulle tillgången på, för sportfiske intressanta, gösar kunna öka
markant inom fem-sju år om uttaget minskade.
Ett uppköp av fiskerätter skulle ge kommunen möjlighet att påverka fiskbestånden i en
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positiv bemärkelse. Notera att ett eventuellt uppköp av fiskerätter bör kommuniceras med
Hörby och Eslövs kommuner. De har samma intresse av sjön och dess utveckling som
Höörs kommun har.
Det kan dessutom finnas direkta besparingar för kommunen att göra. Det är mycket
sannolikt att det i dagsläget tas ut så pass stora mängder rovfisk att det kan inverka
menligt på vattenrådets reduktionsfiskeprojekt. Uttaget av rovfisk kan motsvara mängden
vitfisk som trålas bort. En begränsning av uttaget av rovfisk skulle alltså kunna innebära
att restaureringsmålet nås snabbare och trålningsinsatsen som görs idag skulle kunna
minskas. Vilket skulle leda till minskade kostnader för restaureringen av sjön.
Det är oklart hur många fiskerätter behövs köpas upp för att nå tillräcklig effekt.
Det finns ett stort antal fiskerätter och de skiljer sig markant åt i storlek. En utredning
krävs för att få fram ett förslag.
Fisket skulle även kunna begränsas genom arbete i Ringsjöns fiskevårdsområdesförening
(FVOF).
En möjlig ingång är via FVOF. FVOF beslutar om hur fisket ska bedrivas i Ringsjön. De
sätter reglerna för vilka fiskar som får fångas och när. Höörs kommun har fiskerätt på
några fastigheter, Bosjökloster 1:544 och Sätofta 18:10 för att nämna ett par. Dock är det
små fiskerätter i sammanhanget. I och med innehav av fiskerätter har kommunen rätt att
deltaga på FVOF:s möten och där diskutera samt föra fram sina synpunkter om utveckling
av sportfisket.
En utredning tar ca 6 månader och kostar ca 90 000 kr.
Vi har tagit in en offert, utredningen bedöms ta ca ett halvår och bör utföras så att man
täcker in sommarhalvåret (för att täcka in sportfiskesäsongen). Kostnaden beräknas till 90
000 kronor exkl. moms. Långsiktiga ekonomiska konsekvenser kan i nuläget inte
överblickas men det kan förutses minskade kostnader för fiske av vitfisk.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
följande ändring av beslutspunkt 3:
3. Kostnaderna om maximalt 90 000 kr ska belasta kommunstyrelsens konto för
förfogande.
Stefan Lissmark (S), Camilla Källström (M), Katarina Gisow (L), Pehr-Ove Pehrsson
(L) och Rolf Streijffert (SD) ställer sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
och Lars-Olof Anderssons (C) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Lars-Olof Anderssons (C) ändringsyrkande
bifalls och finner att Kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. Ordföranden konstaterar
att det därefter endast finns ett förslag till beslut. Ordföranden frågar Kommunstyrelsen
om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med den av Lars-Olof Andersson (C)
föreslagna ändringen bifalls och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
1. MotionFiskerätter(MP).pdf
2. Kommunfullmäktige 2018-08-29 (2018-08-29 KF §116).doc
3. 2018-10-02 KSAU § 242.doc
4. TjänsteskrivelseFiskerätterRingsjön.docx
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §218).doc
_____
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Dnr KSF 2019/47

§ 187 Inbjudningar till Kurser och
konferenser KS AU/KS 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Inga inbjudningar har inkommit då kallelsen skickas.

_____
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Dnr KSF 2019/71

§ 188 Anmälningar till KS au i oktober och KS
i november 2019 (2019-09-06--10-03)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Lägga anmälningarna till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. 190830 Scannat Justerat Protokoll Styrelsemöte R_VR.pdf
2. Rapport och reflektioner på seminarieträff med Region Skåne och Trafikverket gällande
Höghastighetsjärnvägen 2019-09-02.pdf
3. Rapport och reflektioner från MalmöLund-regionens studieresa till Stuttgart 2019090420190905.pdf
4. Protokoll bygg och ekonomigrupp 9 Trygga hem i Höör.pdf
5. KVR_Styrelsen_Protokoll_190926.pdf
6. Minnesanteckningar Ägarsamråd 2019-10-01.pdf
7. Dagordning styrelsemöte MLR 191015 Burlöv.pdf
8. Ägardialog 11 oktober 2019 kommunförbundet Skåne.pdf
9. 2019-10-15 NKAF § 76.doc
10. 2019-10-15 NKAF § 77.doc
11. Nominera årets föreningsvänligaste kommun 2019.pdf
12. Minnesanteckningar MLR styrelsemöte 191015 Burlöv.pdf
13. Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 (2019-10-16 MBN §77).doc
14. Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 (2019-10-16 MBN §78).doc
15. 191018 Dagordning Styrelsemöte Ringsjöns vattenråd.pdf
16. HFAB 191023.pdf
17. Kommunförbundet Skåne - Underlag inför möte arbetsmarknadsministern Stockholm
23 okt 2019.pdf
18. Kallelse förbundsfullmäktige 8 november 2019.pdf
19. 191119 Föredragningslista höststämma Ringsjöns vattenråd.pdf
_____
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§ 189 Fråga om budgetprocessen av Stefan
Lissmark (S)
Ärendebeskrivning
Stefan Lissmark (S) har fråga om budgetprocessen. Kommunstyrelsens ordförande Johan
Svahnberg (M) svarar att det inte är tillfredställande att budgeten kommer upp så sent och
att den kommande år ska komma upp i nämnderna i oktober i sedvanlig ordning vilket
innebär att ärendet först ska upp i respektive arbetsutskott.
_____
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