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Ordförande

Johan Svahnberg (M)
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§ 1 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Erik Mårtensson (KD).
Erik Mårtensson (KD) ersätts av Margareta Johansson (KD).
_____
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§ 2 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Föredragningslistan godkänns.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Val av justerande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Olle Krabbe (V) och Pehr-Ove Pehrson (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, fredag 2020-01-17 klockan 08:45.

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
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Dnr KSF 2019/854

§ 4 Firmatecknare för Höörs kommun 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunens plusgiro, bankgiro, bank- och checkräkningar inklusive förvaltade fonder
ska tecknas av: kommundirektör Michael Andersson, biträdande kommundirektör Camilla
Lindhe, ekonomichef Linda Andersson, redovisningsansvarig Charlotta Lindhe och
kanslichef Gunilla Dencker Skog var för sig med kontrasignering av antingen:
ekonomiadministratör Eva Hansson Öhrn, ekonomiadministratör Susanne Persson,
inköpssamordnare Davorin Sokic och controller Anna Svensson.
2. Kvittering och överlåtelse av till kommunen eller någon dess nämnd ställd check eller
postremissväxel verkställs på motsvarande sätt.
3. Kommunens firma ska i ärenden rörande betalningsföreläggande, lagsökning och
utmätning tecknas var för sig av: kommundirektör Michael Andersson, biträdande
kommundirektör Camilla Lindhe och ekonomichef Linda Andersson.
4. Kommunens firma ska i övriga frågor tecknas av: kommunstyrelsens ordförande Johan
Svahnberg och kommunstyrelsens förste vice ordförande Pehr-Ove Pehrson. Var för sig
med kontrasignering av antingen: kommundirektör Michael Andersson, biträdande
kommundirektör Camilla Lindhe, ekonomichef Linda Andersson eller kanslichef Gunilla
Dencker Skog

Ärendebeskrivning
Med anledning av nytt år måste firmatecknare för Höörs kommun, organisationsnummer
212000-1116, för år 2020 beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsefirmatecknare2020.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §207).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/804

§ 5 Investeringsbudget för infrastruktur 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta investeringsbudget för infrastruktur för 2020.

Ärendebeskrivning
Trafik, cykel och tillgänglighet
Åtgärder för att säkra tillgänglighet och trafiksäkra lösningar i den bebyggda miljön. Det
kan exempelvis handla om löpande anpassningar för framkomlighet och säkerhet som t
ex att stänga ute bilar från cykelbana, prioritera vägledning för bilister samt trafikreglering.
Budgeten omfattar också bl.a. ombyggnation av busshållplatser och komplettering med
nya cykelparkeringar i hållplatslägen. Samhällsbyggnadssektorn har på ett målmedvetet
och vägledande sätt tagit tag i frågan om att anpassa gaturummet till Boverkets krav på
tillgänglighetsanpassningar. De lagstadgade åtgärderna syftar till att möjliggöra allas
vistelse på allmän platsmark utan att förpassas till att bli funktionshindrad bara för att
utemiljön inte tillåter vars och ens deltagande. Inom planperioden utförs dessutom g/c-väg
längs Hörbyvägen.
Utemiljö parker och skolor
Åtgärdsprogram för upprustning och utveckling av utemiljöer på skolor, förskolor och i det
offentliga rummet. Åtgärder syftar till utveckling avdet offentliga rummet för att möte nya
behov på torg, i parker och grönstråk samt skapa nya mötesplatser och aktivitetsytor.
Utveckling av utemiljöer på skolor och förskolor som syftar till att beta av på en befintlig
underhållsskuld. Omfattar dessutom åtgärder på kommunens lek-ytor baserat på
säkerhetsbesiktning av lekredskap och fallskyddsunderlag.
Attraktiva miljöer för medborgarna skapar levande ytor och sociala mötesplatser för
kommunens medborgare och besökare. Inom planperiod planeras bl.a. åtgärder på
Enebackeskolan.
Reinvestering gator
Beläggningsåtgärder på del av kommunens gatunät samt g/c-vägar med ett eftersatt
underhåll enligt inventering och underhållsplan. Åtgärder för uttjänta
belysningsanläggningar. Armaturbyten av utgående och energiineffektiva armaturer.
Broåtgärder enligt inventering. Utrustning för dagvattenpumpstationer och för ledningsnät.
Fastighet och maskiner
Fastighetsunderhåll på kommunens gatukontor samt successiv anskaffning och utbyte av
mindre inventarier och maskiner. Inom planperiod planeras för ett fönsterbyte på
gatukontoret.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Fritid och friluftsliv
Planering och utförande av upprustning av utomhusanläggningar såsom idrottsplatser och
friluftsområden med tillhörande parkeringar, rastplatser och skyltning.
Möllan cirkulationsplats
Genomförande av åtgärder enligt detaljplan Möllan 15 och angränsande ytor, såsom
cirkulationsplats, ändringar på Friluftsvägen och Industrigatan.
Cirkulationsplats väg 13, Frostavallsvägen
Anläggande av trafiksäkerhetshöjande cirkulationsplats där väg 13, Kvarnbäcksvägen och
väg 1323 mot Skånes Djurpark ansluts. Projektet bekostas av Höörs kommun, men
projektet drivs av Trafikverket. Fastställd arbetsplan och detaljprojekterade handlingar
finns.
GC Höör - Tjörnarp
Trafikplanen som har antagits av Tekniska Nämnden innehåller en rad åtgärder som
resulterat i prioriterade investeringsprojekt. Vad gäller det statliga vägnätet finns
önskemål från Skånes 33 kommuner om anläggande av cykelvägar, dvs även från Höörs
kommun. Region Skåne har i remiss Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 utsett tre
cykelvägsobjekt utmed statligt vägnät i Höörs kommun med utgångspunkt från den lista
på objekt som insänts från Höörs kommun (inkl GC Passage Nybykorset år 2027-2029).
De två objekt inom kommande 5-årsperiod är Höör -Tjörnarp 2021-2023 och Fulltofta –
Höör 2021-2023. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå avtal med Trafikverket om båda
cykelvägarna för att de ska utföras. Trafikverket kräver 50 % medfinansiering för
utförande. Endast cykelvägar som finns med i Cykelvägsplan kan tidigareläggas via avtal.
GC Fulltofta - Höör
Trafikplanen som har antagits av Tekniska Nämnden innehåller en rad åtgärder som
resulterat i prioriterade investeringsprojekt. Vad gäller det statliga vägnätet finns
önskemål från Skånes 33 kommuner om anläggande av cykelvägar, dvs även från Höörs
kommun. Region Skåne har i remiss Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 utsett tre
cykelvägsobjekt utmed statligt vägnät i Höörs kommun med utgångspunkt från den lista
på objekt som insänts från Höörs kommun (inkl GC Passage Nybykorset år 2027-2029).
De två objekt inom kommande 5-årsperiod är Höör -Tjörnarp 2021-2023 och Fulltofta –
Höör 2021-2023. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå avtal med Trafikverket om båda
cykelvägarna för att de ska utföras. Trafikverket kräver 50 % medfinansiering för
utförande. Endast cykelvägar som finns med i Cykelvägsplan kan tidigareläggas via avtal.

Beslutsunderlag
Budgetskrivelse 2020.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §208).doc

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/844

§ 6 Grundbelopp för nationella program i
gymnasieskolan och
introduktionsprogram 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bidraget till huvudmän för fristående gymnasieskolor för nationella program ska följa
riksprislistan 2020 samt att särskilda varianter ska följa skolindexuppräknad prislista för
särskilda varianter.
2. Bidragsbeloppet för introduktionsprogrammet i Höörs kommun för 2020 fastställs i
enlighet med förslag.
3. Särskilt beslut om bidrag till fristående verksamheter, för varje enskild huvudman där
det finns elever hemmahörande i Höörs kommun, fattas på delegation av ekonom för
gymnasiet.
4. Tilläggsbelopp avseende elever som har rätt till modersmålsundervisning eller har ett
omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas av ansvarig chef för gymnasiet.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun är enligt gymnasieförordningen 13 kap samt skollagen 16 kap §§ 52-55
skyldig att årligen fatta beslut om bidrag till huvudmännen för elever vid fristående
gymnasieskolor.
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för skolverksamheten i kommunen för
kommande kalenderår. Kommunstyrelsen fastställer resursfördelningsmodell
fördelningsgrund utifrån budgeten.
Grundbeloppet i bidragsbeslutet är generellt. Tilläggsbelopp avseende elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas av tjänsteperson på delegation
från kommunstyrelsen i varje enskilt fall efter ansökan från huvudmannen. När det gäller
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning är den verksamheten berättigad till sådant
bidrag för de elever som deltar under det aktuella året.
Innehållet i besluten för de enskilda huvudmännen är likalydande.
Beslutsunderlag utgörs av beräkningsunderlag för introduktionsprogrammet.
Momskompensation motsvarande 6 % tillkommer för fristående verksamheter.
Statsbidrag som kan sökas av samtliga huvudmän finns inte inkluderade i grundbeloppen.
Då Höörs kommun inte bedriver gymnasieskolans nationella program beslutar Höörs
kommun följa Skolverkets riksprislista.
Utbildningar av särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av
det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella
Justerande

Utdragsbestyrkande
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programmet. Belopp för särskilda varianter räknas upp med beslutat skolindex årligen.
Avstämningstillfälle per den 15:e varje månad. Juli-september regleras per den 15:e
september.
Besluten är möjliga att överklaga och av varje enskild huvudman. Varje beslut förses med
en underrättelse om hur man kan överklaga kommunens beslut.

Beslutsunderlag
Gymnasie grundbelopp.docx
Skolpeng 2020.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/762

§ 7 Skånes regionala utvecklingsstrategi - Det
öppna Skåne 2030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Yttrande av Karin Kallioniemi godkänns och översänds till Region Skåne som svar.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har skickat förslag till revidering av Det öppna Skåne 2030 – Skånes
regionala utvecklingsstrategi på remiss. Nu gällande utvecklingsstrategi beslutades av
regionfullmäktige i juni 2014. Revideringarna innebär bland annat en ny målsättning
avseende miljön större omarbetning av välfärdsmålsättningen samt breddad målsättning
kring flerkärnig ortsstruktur. Region Skåne ber om så konkreta synpunkter som möjligt,
och särskilt på följande områden: Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts
rätt saker fram? Är det något som saknas? Hur ser ni att den regionala
utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller gemensamt utvecklingsarbete i
Skåne? Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande
och handling kring det som lyfts? Ärendet har beretts i kommunens ledningsgrupp för att
säkerställa att kommunens breda välfärdsuppdrag bildar utgångspunkt för yttrandet.
Ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun
Yttrandet i sig får inte några ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun. Däremot ser
vi att den regionala utvecklingsstrategin har tillämpats i planeringen för infrastruktur och
kollektivtrafik på ett sätt som gynnar regionala kärnor framför orter av Höörs storlek och
funktion.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse yttrande RUS 191128.docx.pdf Yttrande Karin Kallioniemi 191205.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §209).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/665

§ 8 Godkännande av samråd och antagande
av plan: Upphävande av detaljplan för del
av Höör 53:1 (Midgårds förskolegård)
Beslut
Kommunstyrelsen besluta:
1. Samrådsredogörelsen, daterad 2019-11-28, godkänns.
2. Planbeskrivning med tillhörande plankarta, upphävande av del av ”Stadsplan för Höör
del av Norra Frostavägen”, Höörs kommun, Skåne län, godkänns för antagande av
Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Berört markområde ingår i förskolegård till förskolan Midgård. Syftet med planarbetet är
att möjliggöra upprustning av utemiljön på förskolan. Förskolemiljön är sedan länge
anlagd delvis på mark planlagd som allmän platsmark för park/plantering. Planerad
upprustning innehåller bland annat en stödmur som kräver bygglov. Det är inte möjligt att
ge bygglov för stödmuren på allmän platsmark. Avsikten är därför att upphäva den del av
gällande stadsplan som hindrar önskad utveckling av föreskolegården.

Beslutsunderlag
1. Samrådsredogörelse_midgård.docx
2. Planbeskrivning_Höör 53.1_antagande.pdf
3. Kommunstyrelsen 2019-10-08 (2019-10-08 KS §163).doc
4. plankarta upphävande av del av ”Stadsplan för Höör del av Norra Frostavägen”, Höörs
kommun, Skåne län.pdf
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §211).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/689

§ 9 Återrapportering av avtalssamverkan med
Eslöv kring måltidsverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lägga informationen till handlingarna.
2. Årlig återrapportering, till kommunstyrelsen, ska ske i samband med övriga
samverkansavtal med start 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade beslut 2019-05-14 om att ingå avtalssamverkan med Eslöv
kring måltidsverksamhet med start från och med 2020-01-01. Enhetschef ifrån Eslöv har
varit inlånad under 8 månader på halvtid som Måltidschef vilket gett båda
organisationerna en god inblick i skillnader och likheter samt givit möjligheter till
samskapande där nedan nämnda förändringsprocesser planerats och påbörjats.
Rekrytering av en tredje måltidsutvecklare i Eslöv och identifiering av arbetsansvar för
alla tre medarbetare i måltidsutvecklargruppen. Dessa tre ska tillsammans med chefer
under tidig vår kartlägga fortbildningsbehov och utveckla en plan för gemensamma
tillfällen för fortbildning. Prioritetsområden samt årlig mötesstruktur har upprättats.
Matsedel byggd på både Eslöv och Höörs tidigare matsedelsplanering har tagits fram för
att identifiera framtida upplägg i måltidsplaneringen. Det har inletts ett grundläggande
arbete kring gemensam målsättning och måltidspolicy. En gemensam kickoff för båda
kommuners måltidsverksamheter med föreläsning om hållbarhet och presentation av
chefer och måltidsutvecklare är planerad till 2019-01-20
Yrkanden
Camilla Källström (M) yrkar på att årlig återrapportering, till kommunstyrelsen, ska ske i
samband med övriga samverkansavtal med start 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §216).doc
_____
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Dnr KSF 2019/856

§ 10 Mittskåne Vatten - Verksamhetsområde
Snogeröd 3:14, Sätofta 8:104, Maglasäte
13:16 - Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Förslaget om utökningen av verksamhetsområde i Höörs kommun för Snogeröd 3:14,
Sätofta 8:104 och Maglasäte 13:16 godkänns, enligt bilagd fastighetsförteckning och
kartor.

Ärendebeskrivning
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, i Höörs kommun innebär en
utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i
tillhandahållande av vattentjänster.
Fastigheterna är i behov av att omfattas av verksamhetsområde efter avstyckningar
och/eller önskemål från fastighetsägare om anslutning.
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata,
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se
olika ut.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för VA och Räddningstjänst 2019-11-11 (2019-11-11 VR §38).doc
2. Nytt Verksamhetsområde Maglasäte 13_16.pdf
3. Nytt Verksamhetsområde Snogeröd 3_14.pdf
4. Nytt Verksamhetsområde Sätofta 8_104.pdf
5. Nytt Verksamhetsområde översikt Maglasäte 13_16.pdf
6. Nytt Verksamhetsområde översikt Snogeröd 3_14.pdf
7. Nytt Verksamhetsområde översikt Sätofta 8_104.pdf
8. Förteckning över fastigheter och vattentjänster.docx
9. Tjänsteskrivelse - Verksamhetsområde Snogeröd 3_14, Sätofta 8_104, Maglasäte
13_16 - Höörs kommun.doc
10. Tjänsteanteckning om fastighetsägares inställningar.docx
11. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §217).doc
_____
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Dnr KSF 2019/751

§ 11 Motion: ”Justering av budgetramarna för
2020” - Christel Lindqvist (V) m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motion: ”Justering av budgetramarna för 2020” avslås.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat en motion att justera budgetramarna för 2020.
”De ekonomiska förutsättningarna inför 2020 har förändrats. Enligt delårsbokslutet har
kostnaderna minskat med 8,4 miljoner på lönesidan samtidigt som beräknade intäkter
ökat. Nämndernas besparingar har bland annat lett fram till att det finns ett angeläget
reformutrymme för Barn- och utbildningsnämnden inom given ram. Man har nu
ekonomiska möjligheter att till exempel arbeta bort långtidsfrånvaron. Alla de besparingar
som infördes i juni månads antagna budget för 2020 är inte längre nödvändiga.”
Vänsterpartiet föreslår därför att nämndernas budgetramar utökas.
Bakgrund
Budgeterat resultat för 2020 är 15 mnkr, vilket motsvarar 1,5 % av skatter och generella
statsbidrag. För att nå detta resultat, krävs besparingar. Anledningen är att kostnaderna
ökar mer än intäkterna de kommande åren. Sverige är på väg in i en sämre konjunktur än
de senaste åren, samtidigt som befolkningsstruktur ger större krav på kommunerna.
Antalet äldre än 80 år ökar med 47 % och antalet barn upp till 19 år ökar med 8 % de
närmaste 10 åren. Antalet personer i yrkesverksamma åldrar ökar endast med 5 %, vilket
ger att färre ska försörja fler.
Centrala ledningsgruppens bedömning
Om nämndernas budgetramar ska utökas, måste medel frigöras från centrala poster
såsom pensionskostnader, volymkompensationer samt skatter och generella statsbidrag.
De signaler vi får från KPA som hanterar kommunens pensioner är att
pensionskostnaderna kommer att öka de kommande åren och dessa kostnader bör därför
inte budgeteras till en lägre summa.
Volymkompensationerna inklusive kompensation för löneökningar genererar för 2019 ett
överskott eftersom årets löneökningar var lägre än det budgeterade. Detta innebär att
kommunen har ett lägre ingångsläge och detta kan ge ett överskott även för 2020. Barnoch utbildningsnämnden har ett överskott för 2019 för färre barn och elever i nämndens
verksamhet. Detta kan också ge ett överskott för volymkompensationer i budgeten för
2020, men det är väldigt osäkert. Dessutom finns redan en generell besparing för
volymkompensationer på 5 mnkr.
Ytterligare anledning att inte minska budgeten för volymkompensationer är den senaste
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prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag. Försämringen av konjunkturen och
ett förändrat utjämningssystem ger minskade intäkter med ca 5 mnkr. Ett eventuellt
överskott för kompensationer, måste täcka underskottet för skatter och bidrag. Det finns
sannolikt inget utrymme bland de centrala posterna som kan fördelas till nämnderna. Kvar
står då att minska det budgeterade resultatet. Det får konsekvensen att besparingskraven
blir än större för de kommande åren eftersom förutsättningarna är större
kostnadsökningar än intäktsökningar. Dessutom minskar ett lägre driftresultat utrymmet
för investeringar utan att öka låneskulden.
Förslag till beslutsmotivering
Bedömningen är att det inte finns något utrymme för att justera nämndernas budgetramar.
Eventuella överskott för volymkompensationer är kopplat till en minskande befolkning och
därmed lägre skatteintäkter och generella statsbidrag.
Överläggning
Stefan Lissmark (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.
Yrkanden
Olle Krabbe (V) yrkar bifall till motionen.
Camilla Källström (M), Margareta Johansson (KD), Johan Svahnberg (M), Pehr-Ove
Pehrson (L), Stefan Liljenberg (SD), Lars-Olof Andersson (C) och Katarina Gisow
(L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Motion Justering av budgetramarna för 2020 Vänsterpartiet .pdf
Kommunfullmäktige 2019-10-23 (2019-10-23 KF §103).doc
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-11-19 (2019-11-19 KSAU §240).doc
Tjänsteskrivelsesvarmotionbudgetramar.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §218).doc

_____
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Dnr KSF 2019/752

§ 12 Motion: ”Anslut Höör till ICAN Cities
Appeal” - Christel Lindqvist (V) m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motion: ”Anslut Höör till ICAN Cities Appeal” avslås.

Ärendebeskrivning
Christel Lindqvist (V) m.fl. framför i motion att Sveriges regering fattat beslut om att inte
underteckna FN:s konvention om totalförbud mot kärnvapen. I motionen föreslås att Höör
ansluter sig till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, Cities Appeal.
ICAN är en frivilligorganisation som finns i 100 länder och arbetar med att marknadsföra
FN:s konvention om totalförbud mot kärnvapen.
Motionärerna vill sända följande meddelande till Sveriges regering:
”Vår kommun är djupt oroad av det stora hot som kärnvapen utgör för alla samhällen över
hela världen. Vår fasta tro är att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot.
Användning av kärnvapen, oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt, skule få
katastrofala, vidsträckta och långvariga konsekvenser för människor och miljö- Därför
stöder vi FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och uppmanar vår regering att
ansluta sig till den.”
Gällande rätt
Kommuner får inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten ska ha hand
om såsom försvars- eller utrikespolitik. (2 kap. 2 § kommunallagen och Regeringsformen).
I RÅ 1990 ref. 9 hade kommunfullmäktige beslutat att uttala sig för dels att kommunen
som en symbolisk handling förklarades som kärnvapenfri zon för all framtid, dels att
kommunen var beredd att ta emot besök av främmande örlogsfartyg endast om dessa
uttryckligen garanterade att de inte medförde kärnvapen.
Högsta förvaltningsdomstolen anförde att opinionsyttringar som rör Sveriges förhållande
till andra länder enligt praxis inte anses utgöra en kommunal angelägenhet såvida de inte
har stöd i särskilda bestämmelser. Frågor av denna art ankommer enligt regeringsformen
(1974:152) på regeringen och riksdagen. Rätten fann att beslutet i båda leden hade
karaktären av opinionsyttring på det utrikespolitiska området, varför det i sin helhet föll
utanför den kommunala kompetensen.
Förslag till beslutsmotivering
Då opinionsyttringar som rör Sveriges förhållande till andra länder inte faller under den
kommunala kompetensen ska motionen avslås.
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Yrkanden
Olle Krabbe (V) yrkar bifall till motionen.
Johan Svahnberg (M) och Margareta Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Motion Anslut Höör till ICAN Cities Appeal Vänsterpartiet.pdf
Kommunfullmäktige 2019-10-23 (2019-10-23 KF §104).doc
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-11-19 (2019-11-19 KSAU §242).doc
TjänsteskrivelseICANCities Appeal.docx
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Dnr KSF 2019/764

§ 13 Initiativärende: Verksamhetspengar
Kulturgården 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Initiativärende ”Verksamhetspengar Kulturgården 2020” avslås.

Ärendebeskrivning
Fritidsgården i Höör har genomgått en vitalisering efter övergången till sektorn för Kultur,
Arbete och Folkhälsa. Kulturgården tar sitt avstamp i kulturen och
antidiskrimineringsgrunderna och vill bidra till meningsfullhet, självkänsla, samförstånd,
inkludering och integration.
Under första året har det gjorts anpassningar av lokaler och utrustning. Verksamheten har
jobbat med värdegrundsarbete, öppen verksamhet 25 timmar/vecka och uppstartande av
kulturpedagogisk verksamhet inom dans, musik, cirkus och skapande verksamhet. Under
uppstartsåret har verksamheten genomfört några event.
Kulturgårdens personal har spetskompetens kulturpedagogik och socialt arbete.
Pedagogernas roll på Kulturgården är att inspirera, engagera och entusiasmera samt
erbjuda en strukturerad verksamhet och verka i den öppna verksamheten.
I samarbete med kommunens fältsekreterare erbjuder Kulturgården ungdomar i åk 7 att
delta i en ungdomsgrupp som arbetar med värdegrund och livskunskap. Syftet med
gruppen är att bygga upp en ungdomsgrupp med sunda värderingar och stärka arbetet
med inkludering, jämställdhet, normkritik, tolerans och respekt.
Verksamheten kommer under 2020 fortsätta det påbörjade arbetet så att organisationen
får sätta sig.
För att kunna bedöma om ytterligare medel behövs för att stärka förmågan att nå målen
för verksamheten behövs det göras en strukturerad utvärdering vilken ska göras i slutet
av 2020.
Eftersom kommunens resurser är begränsade bör behovet av extra resurser ställas i
relation till övriga verksamheters behov. En sådan prioriteringsdiskussion bör ske i
samband med ordinarie budgetarbete inför 2021.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetspengar Kultugården 2020.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §223).doc
3. Tjänsteskrivelse initiativärende.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §220).doc
_____
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Dnr KSF 2019/765

§ 14 Initiativärende: Omprövning av
besparingsbeslut av driften inför 2020 års
verksamhetsbudget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Initiativärende ”Omprövning av besparingsbeslut av driften inför 2020 års
verksamhetsbudget” bifalls.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat ett initiativärende att minska besparingskraven för
nämnderna i driftsbudgeten för 2020.
”Den nyss gjorda Delårsrapporten för 2019 visade att de besparingsåtgärder inkl höjd
skatt som genomfördes hösten 2017 har gett avsedd effekt. De stora nämnderna förutom
KAF har ett positivt resultat vilket var avsikten med det treåriga besparingsprogrammet. I
detta program är avsikten att nämnderna under 2020 skulle spara 2 % på driftsidan. Då
delårsresultat visar på ett plus på mellan 30-50 miljoner bör kanske kraven på en
sänkning av besparingarna justeras till en nivå som motsvarar ett rimligt överskottsmål
budgetåret 2020 dvs beslutade 2% och inte mer.”
Bakgrund
Budgeterat resultat för 2020 är 15 mnkr, vilket motsvarar 1,5 % av skatter och generella
statsbidrag. För att nå detta resultat, krävs besparingar. Anledningen är att kostnaderna
ökar mer än intäkterna de kommande åren. Sverige är på väg in i en sämre konjunktur än
de senaste åren, samtidigt som befolkningsstruktur ger större krav på kommunerna..
Antalet äldre än 80 år ökar med 47 % och antalet barn upp till 19 år ökar med 8 % de
närmaste 10 åren. Antalet personer i yrkesverksamma åldrar ökar endast med 5 %, vilket
ger att färre ska försörja fler.
Centrala ledningsgruppens bedömning
Om nämndernas budgetramar ska utökas, måste medel frigöras från centrala poster
såsom pensionskostnader, volymkompensationer samt skatter och generella statsbidrag.
De signaler vi får från KPA som hanterar kommunens pensioner är att
pensionskostnaderna kommer att öka de kommande åren och dessa kostnader bör därför
inte budgeteras till en lägre summa.
Volymkompensationerna inklusive kompensation för löneökningar genererar för 2019 ett
överskott eftersom årets löneökningar var lägre än det budgeterade. Detta innebär att
kommunen har ett lägre ingångsläge och detta kan ge ett överskott även för 2020. Barnoch utbildningsnämnden har ett överskott för 2019 för färre barn och elever i nämndens
verksamhet. Detta kan också ge ett överskott för volymkompensationer i budgeten för
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2020, men det är väldigt osäkert. Dessutom finns redan en generell besparing för
volymkompensationer på 5 mnkr.
Ytterligare anledning att inte minska budgeten för volymkompensationer är den senaste
prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag. Försämringen av konjunkturen och
ett förändrat utjämningssystem ger minskade intäkter med ca 5 mnkr. Ett eventuellt
överskott för kompensationer, måste täcka underskottet för skatter och bidrag. Det finns
sannolikt inget utrymme bland de centrala posterna som kan fördelas till nämnderna. Kvar
står då att minska det budgeterade resultatet. Det får konsekvensen att besparingskraven
blir än större för de kommande åren eftersom förutsättningarna är större
kostnadsökningar än intäktsökningar. Dessutom minskar ett lägre driftresultat utrymmet
för investeringar utan att öka låneskulden.
Förslag till beslutsmotivering
Bedömningen är att det inte finns något utrymme för att minska nämndernas besparingar
så att tilldelade ramar blir större. Eventuella överskott för volymkompensationer är kopplat
till en minskande befolkning och därmed lägre skatteintäkter och generella statsbidrag.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S), Rolf Streijffert (SD) Maria Boström-Lambrén (S), Maria Truedsson
(MP) och Olle Krabbe (V) yrkar bifall till initiativet.
Lars-Olof Andersson (C), Camilla Källström (M) och Pehr-Ove Pehrson (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå initiativet.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag att avslå initiativet samt Stefan Lissmarks (S) förslag att bifalla
initiativet.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag mot Stefan Lissmarks (S)
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsens beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag vilket innebär avslag på initiativet.
NEJ = Bifall till Stefan Lissmarks (S) yrkande vilket innebär bifall till initiativet.
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att sex ledamöter röstar JA
och sju ledamöter rösta NEJ vilket innebär att kommunstyrelsen beslutar bifalla Stefan
Lissmarks (S) yrkande att bifalla initiativet.
Följande ledamöter röstade JA: Margareta Johansson (KD), Lars-Olof Andersson (C),
Katarina Gisow (L), Camilla Källström (M), Pehr-Ove Pehrson (L) och Johan Svahnberg
(M).
Följande ledamöter röstade NEJ: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan
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Liljenberg (SD), Olle Krabbe (V), Maria Truedsson (MP), Maria Boström-Lambrén (S) och
Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Halvera besparingsåtgärderna 2020.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-10-22 (2019-10-22 KSAU §222).doc
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-11-19 (2019-11-19 KSAU §255).doc
4. Tjänsteskrivelsesvaromprbudget2020.docx
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §221).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-14

24 (30)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2019/879

§ 15 Projekt, Säker Digital Kommunikation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Höörs kommun lämnar härmed en avsiktsförklaring till att vår kommun kommer att
medfinansiera projektet 2020 och förvaltningen 2021–2023 av Säker digital
kommunikation.
2. 2020 finansieras deltagandet genom ianspråktagande av Kommunstyrelsens konto till
förfogande. Kostnaden beräknas till 18 500 kr. Åren 2021-2023 ska kostnaden ingå i
ordinarie budget.
3. Höörs kommun önskar genomföra tekniska pilottester 2020. Avsiktsförklaringen ska
undertecknas av Kommundirektören.

Ärendebeskrivning
Detta är en avsiktsförklaring från Inera gällande finansiering av genomförande och
förvaltning för projektet Säker digital kommunikation (SDK). SDK är ett arbete som ska ge
kommuner, regioner och myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av
ostrukturerad information mellan varandra.
SDK är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som har
pågått sedan 2017. Syftet med SDK är att de offentligt finansierade verksamheterna i
Sverige ska kunna ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att
SDK på sikt ska fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra
digitala lösningar. För exempel på avsedd användning med SDK, se bilaga ”Avsedd
användning för Säker digital kommunikation (SDK)”.
Höörs kommun har behov av och länge eftersökt ett sätt för säker digital kommunikation.
Inom Unikomsamarbetet har diskuterats möjligheterna projektet ger och
beställarfunktionerna vill delta i tekniska pilottester.
Kostnaden för deltagande är 1.08 kr per medborgare dvs. 18 500 kr under 2020 med
gällande befolkningsprognos. Projektet ska pågå i 4 år och kostnaden blir då totalt knappt
80 000 kr. På sikt kan detta ge säkrare kommunikation, minska enkelt administrativt
arbete och minska kostnader för porto och kuvert m.m. samt ge miljövinster i form av
minskad transport och pappersförbrukning.
Alternativet är att ansluta senare, då kommer samma avgifter betalas i efterhand. Om
projektet inte får tillräcklig anslutning kommer det inte att genomföras, risken för detta får
dock anses som måttlig då de omtalade tjänsterna är efterlängtade. Ett annat alternativ är
att hitta andra alternativ, det finns dock inga tillgängliga idag, eller fortsätta med den
manuella hanteringen.
Tjänsteskrivelsen har upprättats i samarbete med Kommundirektören, IT-strategen och
Ekonomichefen.
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Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseavsiktsförklaringSäkerDigitalKommunikation.docx
2. Avsiktsförklaring Säker digital kommunikation, SDK 2020-2023.pdf
3. Bilaga Avsedd användning för Säker digital kommunikation.pdf
4. Avsiktsförklaring samt följebrev och bilagor - Säker digital kommunikation
5. Inbjudan webbseminarium Sa&#776;ker digital kommunikation.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-12-17 (2019-12-17 KSAU §226).doc
_____
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Dnr KSF 2019/805

§ 16 Kompletterande val
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Fastställa beslutet att välja Camilla Kampf (M) till ombud vid Skånes Miljö- och
hälsoskyddsförbunds årsmöten 2020
2. Fastställa beslutet att välja Daniel Ell (M) till ersättare vid Skånes Miljö- och
hälsoskyddsförbunds årsmöten 2020
3. Fastställa beslutet att nominera Tom Ström (M) Höörs kommuns representant i
styrelsen för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 2019
4. Fastställa beslutet att välja Tom Ström (M) till ledamot i Skånes luftvårdsförbund
5. Fastställa beslutet att välja Göran Dahlgren (M) till ersättare i Skånes luftvårdsförbund
6. Nominera Susanne Andersson (M) till ledamot i Stiftelsen Skånes Djurpark
7. Nominera Göran Dahlgren (S) till ledamot i Stiftelsen Skånes Djurpark

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2019-12-03 beslutat:
Förvaltningen uppdras att förbereda nomineringar till kommunstyrelsens möte i januari
2020 som en följd av ändringarna i kommunstyrelsens reglemente som beräknas träda i
kraft 2020-01-01.
Kommunfullmäktige har 2019-12-18 beslutat anta det föreslagna reglementet av vilket det
under punkten 1.2. framgår att kommunstyrelsen ska besluta om val för representation i
externa organ, där val inte förrättas av kommunfullmäktige.
Förutom de val som förrättats av kommunstyrelsen under mandatperioden har följande
uppdrag identifierats:
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund, miljö- och byggnadsnämnden valde 2019-10-16
Camilla Kampf (M) till Höörs kommuns ombud vid Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds
årsmöten 2019, Daniel Ell (M) till Höörs kommuns ersättande ombud vid Skånes Miljöoch hälsoskyddsförbunds årsmöten 2019 samt att Tom Ström (M) nomineras till Höörs
kommuns representant i styrelsen för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 2019.
Skånes luftvårdsförbund, (SMHF), miljö- och byggnadsnämnden valde 2019-05-08 Tom
Ström (M) till ledamot och Göran Dahlgren (S) till ersättare.
Ineras programråd. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 att inte nominera någon
representant då Skåne som län enbart har två platser i programrådet.
Inera är landstingens och regionernas gemensamma e-hälsobolag, och utvecklar tjänster
som exempelvis 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, Nationell patientöversikt och Pascal.
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Stiftelsen Skånes Djurpark, Göran Dahlgren (S) och Magnus Brom nominerades till
stiftelsen av kommunstyrelsen 2015-01-21. Ingen nominering har alltså genomförts under
innevarande mandatperiod.
Förutom dessa uppdrag har nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa (NKAF
2019/245 och NKAF 2019/246), socialnämnden (SN 2019/66 och SN 2019/67) och barnoch utbildningsnämnden (BUN 2019/33) valt representanter till de kommunala
handikapprådet och pensionärsrådet.
Yrkanden
Johan Svahnberg (M) har mottagit två förslag på nomineringar till Stiftelsen Skånes
Djurpark, Susanne Andersson (M) och Göran Dahlgren (S).
Stefan Liljenberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska nominera Roger Stenberg (SD)
till Stiftelsen Skånes Djurpark.
Beslutsordning
Ordföranden finner att det föreligger tre förslag. Ordföranden ställer proposition på om
kommunstyrelsen ska nominera Susanne Andersson (M), Göran Dahlgren (S) eller Roger
Stenberg (SD) till Stiftelsen Skånes Djurpark och finner att kommunstyrelsen beslutat
nominera Susanne Andersson (M) och Göran Dahlgren (S).

Beslutsunderlag
1. Utdrag.doc, Kommunstyrelsen 2015-01-12 (2015-01-12 KS §6)
2. Kommunstyrelsen 2018-02-13 (2018-02-13 KS §32).doc
3. 2019-05-08 MBN § 53.doc
4. Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16 (2019-10-16 MBN §77).doc
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-11-19 (2019-11-19 KSAU §251).doc
6. Tjänsteskrivelse.docx
7. Kommunstyrelsen 2019-12-03 (2019-12-03 KS §207).doc
8. Kommunfullmäktige 2019-12-18 (2019-12-18 KF §113).docx
9. TjänsteskrivelseVAL2020.docx
_____
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Dnr KSF 2019/848

§ 17 Anmälningar till KS au i december och KS
i januari 2019-2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kallelse till förbundsstyrelse 6 december_2019.pdf
2. Folkhälsoarbetet under utveckling.docx
3. Granskning_Dataskyddsombud.docx
4. Minnesanteckningar 191125.docx.pdf
5. Bolagsstämma 2019-12-19.docx, Bolagsstämma IT kommuner i Skåne AB 2019-12-19
6. Dagordning MLR Styrelse 191210.pdf
7. Barnkonventionen 30 a°r.docx
8. Protokoll, Styrelsemöte 2019-11-21.pdf, Protokoll, Styrelsemöte 2019-11-21, IT
kommuner i Skåne AB
9. Minnesanteckningar, Möte 2019-12-12, Naturturism Rönne å och Ringsjöarna.pdf
10. Protokoll, Möte 2019-10-10, LAG.pdf
11. 18-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf, Meddelande (18/2019) från SKR:s styrelse om
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler
12. Minnesanteckningar politisk styrgruppsmöte för samverkan 16 december
2019.docx.pdf
13. Brev till samtliga KSO i Sverige.pdf, Krav på totalförbud för privatpersoner att
använda fyrverkerier
14. Brev till Regeringskansliet.pdf, Krav på totalförbud för privatpersoner att använda
fyrverkerier
15. minnesanteckningar 191129 Pågatåg Nordost.pdf
16. Protokoll LAG 191204.pdf

Beslut från nämnderna:
17. Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 (2019-12-11 MBN §110).doc.pdf
18. MBN budget 2020.docx.pdf
Justerande

Utdragsbestyrkande
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19. Tjänsteskrivelsebudget2020.docx.pdf
20. SN § 114.doc
21. SN budget 2020.docx
22. TN § 58.doc
23. Budget TN 2020.docx
24. NKAF § 93.doc
25. Risk och väsentlighetsanalys 2019. Daterad 190906.docx.pdf
26. NKAF interna kontrollplan 2020.docx.pdf
27. NKAF § 89.doc
28. KAF nämndsbudget 2020 B.docx.pdf
29. Nämnden för VA och Räddningstjänst 2019-11-11 (2019-11-11 VR §49).doc
30. RSA Höör 2019.pdf, Meddelande om beslut i Nämnden för VA och Räddningstjänst
2019-11-11, VR §49 i Höörs kommun
_____
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Dnr KSF 2019/47

§ 18 Inbjudningar till Kurser och konferenser
KS AU/KS 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. InbjudanAnpassatöversvämningsskydd.pdf
2. Inbjudan Regionplan för Skåne 2022.pdf
3. Skåne som hub för internationell tåg trafik.pdf
4. Inbjudan slutkonferens TÖS 23 januari.pdf
_____
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