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§ 77 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Rolf Streijffert (SD) och Maria BoströmLambrén (S). Rolf Streijffert (SD) ersätts av Lars Andersson (SD) och Maria BoströmLambrén (S) av Kent Staaf (S).
Ordföranden konstaterar att det är 13 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 78 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:
Föredragningslistan godkänns.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 79 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Stefan Lissmark (S) och Katarina Gisow (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, måndag 2020-05-04 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 2019/21

§ 80 Val av ledamöter, ersättare och presidium
till kommunstyrelsens arbetsutskott för
mandatperioden 2019 - 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Välja Jörgen Ekman (L) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott perioden 2020 –
2022.
2. Välja Jörgen Ekman (L) till 1:a vice ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott för
perioden 2020 – 2022.

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter Pehr-Ove Pehrson (L) förrättas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-01-15 (2019-01-15 KS §3).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/355

§ 81 Representant för kommunen då val inte
genomförts
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. När Höörs kommun ska representeras men ingen representant har valts gäller följande
ordning för inkallande att representanter:
2. Johan Svahnberg (M), Jörgen Ekman (L), Stefan Lissmark (S), Lars-Olof Andersson
(C), Stefan Liljenberg (SD), Olle Krabbe (V)
3. Om inbjudan inkluderar ett oppositionsråd eller på annat sätt påkallar närvaro av
oppositionen representerar i första hand Stefan Lissmark (S) Höörs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om ordning för vem som ska representera
kommunen i de fall val av en sådan representant inte har genomförts. Då
kommunstyrelsens första vice ordförande Pehr-Ove Pehrson (L) gått bort bör ordningen
kompletteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §120).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/433

§ 82 Miljöpris 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
I enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Ärendebeskrivning
Miljöpriset delas ut årligen till enskild person, företag, organisation, skolklass eller annan
grupp, med säte i Höörs kommun eller annan särskild anknytning till kommunen.
Miljöpriset delas ut för berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en
bättre och hållbar miljö genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling
eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.
Kandidater har sökts genom annonsering på Höörs kommuns hemsida och Facebook.
Prissumman uppgår år 2020 till 11 500 kr vilket motsvarar ca 24 procent av
prisbasbeloppet. Priset delas vanligtvis ut i samband med Kulturkvartersdagen den 6 juni.
Fyra förslag till miljöpristagare kommit in och samtliga har föreslagit samma kandidat.
Nomineringskommittén, bestående av Peter Wollin (näringslivssamordnare), Rolf
Carlsson (samhällsbyggnadschef), Gunilla Dencker Skog (kanslichef) och Eva Hedenfelt
(miljöstrateg), har inte föreslagit ytterligare kandidater.
Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) föreslår att kommunen inte ska dela ut något miljöpris.
Olle Krabbe (V) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och dela ut miljöpriset i enlighet med
nomineringskommitténs förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden ställer Stefan
Liljenbergs (SD) förslag mot Olle Krabbes (V) förslag att bifalla kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsunderlag
1. Regler för miljöpris i Höörs kommun
2. Miljöpristagare 1996-2019
3. Tjänsteskrivelse Miljöpris 2020
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §78).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/239

§ 83 Ekonomisk månadsuppföljning 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lägga informationen till handlingarna
2. Uppföljningen av genomförda åtgärder ska redovisas på nästkommande
kommunstyrelsesammanträde.
3. Budget för 2021 ska fastställas på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun redovisar ett resultat på 18,8 mnkr efter mars, vilket är 7,9 mnkr bättre än
budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på 16,9 mnkr, vilket är 1,9
mnkr bättre än det budgeterade resultatet.
För perioden redovisar nämnderna ett överskott på 3,4 mnkr, men prognosen pekar på ett
underskott på 11,0 mnkr.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på 2,0 mnkr och ett prognostiserat
överskott för året på 1,7 mnkr. Gymnasieskolan har ett överskott eftersom antalet elever
är färre och genomsnittskostnaden per elev är lägre än budgeterat. Socialnämndens
överskott på 1,3 mnkr för perioden som beräknas vändas till ett underskott för hela året
på 3,2 mnkr. Budgeten är inte periodiserad efter högre kostnader under sommaren. Det
krävs ett större överskott efter mars för att klara årets tilldelade budgetram. Underskottet
beräknas till 5,8 mnkr utan vidtagna åtgärder. Underskottet beror på att antalet timmar
inom hemtjänsten inte har minskat enligt planeringen i samband med budgetarbetet.
Dessutom har LSS-placeringar tillkommit. Åtgärder kommer att vidtas inom
socialnämndens verksamhetsområde som motsvarar kostnadsminskningar på 2,4 mnkr.
Dessa är stopp för kurser och resor, omtolkning av bilaga J som avser den tid
arbetstagaren blir ersatt för vid sovande jour samt minskad budget för familjerådslag.
Åtgärder kommer inte att vidtas för att nå en budget i balans. Det finns förslag på
ytterligare åtgärder med personalminskning som dock bedöms inte kunna genomföras
under rådande omständigheter. Åtgärder och konsekvenser finns beskrivna i
socialnämndens månadsuppföljning för mars. Barn- och utbildningsnämnden har ett
underskott på 0,4 mnkr för perioden, men ett underskott jämfört med budget på 6,4 mnkr
för hela året. Skolorna har för stor organisation i förhållande till den intäkt de får i form av
skolpeng. Även i bokslutet för 2019 hade dessa skolor ett underskott som nu har ökat.
Omfördelningar har gjorts i elevpengen, men inte verkställts fullt ut. Underskottet
beräknas till 9,2 mnkr utan vidtagna åtgärder. Åtgärder kommer att vidtas inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde som motsvarar kostnadsminskningar på 2,8
mnkr för 2020. Dessa är sammanslagning av klasser och minskning av antalet tjänster i
skolorna. Åtgärderna får inte full effekt under 2020 eftersom flertalet åtgärder måste göras
i samband med läsårsskiftet. Det finns förslag på ytterligare åtgärder med
personalminskning som dock inte bedöms kunna genomföras utan att bryta mot
Justerande

Utdragsbestyrkande
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skollagen. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa har ett mindre underskott efter mars.
Prognosen för året är ett underskott på 3,6 mnkr. Även i år är det Ungbo som står för
underskottet. Intäkten från migrationsverket täcker inte kostnaderna. Hyresavtal löper till i
november för lokaler som inte används. Detta är ett avtal nämnden inte kan göra något åt
och är ett arv från socialnämnden. Underskottet har dock kunnat minskas något eftersom
personalomställningen sker fortare än tidigare bedömning. Överförmyndarnämnden
prognostiserar ett överskott för året. Kommunens kostnader för arvoden till de gode
männen har minskat när en större del belastar huvudmännen.
Resurser avsatta för kompensation för löneökningar, volymer, inflation och
kapitalkostnader beräknas få ett överskott vid årets slut på 18,6 mnkr. Fjolårets
lönerevision uppgick inte till det budgeterade enligt SKRs rekommendationer.
Befolkningsökningen blev inte så stor som prognosen i februari 2019 och kompensationen
till verksamheterna beräknas bli lägre än budgeterat.
Det finns budget för att skriva ner värdet på exploateringsfastigheter på 4,5 mnkr.
Omläggning enligt gällande redovisningsregler gjordes under 2019 och en större
värdereglering gjordes då. Bedömningen är att endast mindre justeringar behöver göras i
år.
Skatter och generella bidrag enligt skatteprognosen från 2020-02-13 ger ett underskott
jämfört med budget på 9,2 mnkr. Anledningen är en försämrad konjunktur och en ny
kostnadsutjämning där Höör förlorade intäkter. Prognosen i denna uppföljning innehåller
dock ett tillskott på 8,5 mnkr. Av dessa är 2,8 mnkr redan beslutade av riksdagen medan
resterande förväntas beslutas i vårändringsbudgeten. Detta tillskott i kommunens finanser
kommer att användas för insatser i form av engångskaraktär, såsom
kompentensutveckling för medarbetare, utvecklingsinsatser samt andra projekt som kan
reducera kostnader eller kostnadsökningar i framtiden.
I denna uppföljning har inte hänsyn tagits till uteblivna intäkter och kostnader i samband
med den pågående pandemin. Det är tänkt att dessa ska kompenseras av staten. Det är
också aviserat extra generella statsbidrag om ca 17 mnkr för Höörs del. Dessa finns inte
med i rapporten eftersom beräkningen är att de ska kompensera för uteblivna
skatteintäkter. Prognosen för skatteintäkterna är hämtade från februaris skatteprognos,
vilket mest troligen är alltför positiv.
Nämnderna redovisar inte tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans. Dock finns
överskott för kompensationer för löneökningar och volymer som täcker nämndernas
underskott. Det krävs därför inte ytterligare åtgärder för att nå det budgeterade resultatet.
De rådande omständigheterna i samhället gör också att det är svårt att prognostisera och
nämnderna har en stor belastning att klara den löpande verksamheten.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BUN Tabell sammanställning.pdf
BUN uppföljning mars 2020 KLAR.pdf
Höör mars 2020.pdf
Höörs kommun 2003.docx
SN uppföljning mars 2020 (003).docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §79).doc

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/205

§ 84 Årsredovisning för Unikom 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M) utses till stämmoombud med rätt att
företräda Höörs kommun på årsstämman för IT kommuner i Skåne Aktiebolag (5590672142) den årsstämma 2020. Som ersättare utse Stefan Lissmark (S) och Lars-Olof
Andersson (C).
Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas.
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:
Resultat-och balansräkning fastställs
Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret
Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt
kommunernas fastställda ersättningsnivåer
Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen har att behandla

Ärendebeskrivning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (559067-2142) ska hålla årsstämma. Inför årsstämman
har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet för hur
han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. Ombudet
har att framföra att styrelsen ska säkra att dess styrdokument är ändamålsenliga utifrån
bolagets verksamhetsfas.
Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilagan.

Beslutsunderlag
1. Revisionsyttrande
2. Årsredovisning och revisorns yttrande för IT kommuner i Skåne AB
3. TjänsteskrivelseKS
4. Instruktion till stämmoombud
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-03-17 (2020-03-17 KSAU §41).doc.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §81).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/217

§ 86 Detaljplan för delar av Höör 19:7 och
Åkersberg 1:6 (Maglehill väst, villatomter,
bullervall mm) i Höör - samråd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bedömningen är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan
2. Detaljplanen godkänns för samråd
3. Detaljplanen bekostas av kommunens exploateringsbudget, investeringsprojekt 9199
och exploateringsprojekt 9999
4. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för att pröva möjligheten till utbyggnad av en andra
etapp inom Maglehillsområdet. Planområdet är beläget längst i väster inom
utbyggnadsområdet som presenteras i ”Stadsdelsprogram för västra Höör”. Programmet
godkändes av Kommunstyrelsen 2020-02-25 att ligga till grund för utbyggnaden.
Planområdet är beläget cirka 1,5 km från Höörs station och direkt väster om det
planerade området för idrottshall, skola, förskola och särskilt boende för äldre, kallat
Maglehill etapp 1, samt väster om Åkersbergs- och Kvarnbäcksområdet. Tillfart till
villaområdet sker från slingan kring det centrala området med kommunala funktioner som
med tillfart från västliga infarten från Maglasätevägen.
Planens syfte, 4 kap.30 och 32 § PBL, är att tillåta en sammanhållen bostadsbebyggelse
för enbostadshus i 1-2 våningar. Byggnaders placering och höjder anpassas till
landskapet och fastigheternas nivåer ska ansluta på ett naturligt sätt till allmän platsmark,
natur och gata. En gatuslinga ska utgöra tillfart till fastigheterna och en vall mot väg 13
ska skydda denna och kommande bebyggelse inom stadsdelen från trafikbuller.
Exploateringen bör skapa en tydlig och välkomnande entré till Höör. Bostadsområdet med
omkringliggande naturmiljöer inom allmän platsmark kommer att bli en del av den nya
porten till Höör, vilket ställer särskilda krav på omsorg om hur naturmiljöer med
planteringar gestaltas.
Byggnaderna placeras på mark som är relativt plan men hela planområdet inklusive delar
för bullervall har idag cirka 7 meters nivåskillnad. Bostadsområdet har högst läge i
nordväst och lägst i sydöst.
Kvartersmarkens utemiljöer gränsar till naturmark väster och norr om vilket ger större
samlade natur- och trädgårdsmiljöer som är positivt för biologisk mångfald. Mark har
avsatts för dagvattenhantering i sänkor i landskapet inom naturmiljöerna som ingår i den
Justerande

Utdragsbestyrkande
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första detaljplanen, inom ”Maglehill etapp 1”. Ny gång- och cykelväg utmed
Maglasätevägen, som även den ingår i den första detaljplanen, kopplar ihop området med
centrum och stationen vilket gör det enkelt att ta sig bilfritt till och från bostadsområdet.
Planområdet som består av jordbruksmark klass 4. omfattar cirka 7,3 hektar, och följer
gällande översiktsplan samt Stadsdelsprogram för västra Höör. Planförslaget handläggs
med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Till planförslaget hör samma utredningar som till den första detaljplanen, Maglehill etapp
1.
Planbesked beslutades av Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 27. Detaljplanen bedöms inte
innebära betydande miljöpåverkan. Förslaget är att detaljplanen godkänns för samråd.
Ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun
Genomförandet av exploateringen får ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun i form
av utgifter för att anlägga infrastruktur och senare driftskostnader. På plussidan kommer
inkomster för tomtförsäljning. Totalt sett väntas utgiften för infrastruktur exklusive vatten,
avlopp och dagvatten inom detaljplaneområdet på cirka 7,3 hektar att uppgå till mellan 17
och 19 miljoner och inkomster från tomtförsäljning till cirka 20 miljoner (med dagens
kostnadsbild och betalningsvilja på villatomter). Det framstår alltså som en nettoplus, men
eftersom delar av utgifterna för anläggande av infrastruktur i övriga delar av stadsdelen är
en förutsättning och helt nödvändiga för att kunna försörja Maglehill väst är bilden inte
rättvisande. Utgifterna för VA-kollektivet uppgår till mellan 4 och 5 miljoner och
inkomsterna likaså. Beräknad driftkostnad för områdets allmänna platser uppgår till cirka
300 tusen kr/år. (dagens kostnadsbild). Bostadsområdet förväntas bidra med ca 70 nya
invånare.

Beslutsunderlag
1. Detaljplan, Plankarta med planbestämmelser
2. Planbeskrivning
3. Planuppdrag, beslut i kommunstyrelsen i samband med godkännande av
Stadsdelsprogram för västra Höör 20200225 § § 27
4. Tjänsteskrivelsen Godkännande för samråd 20200325.docx
5. ’Stadsdelsprogram för västra Höör
6. Samrådsredogörelse till Stadsdelsprogram
7. Naturvärdesinventering rev 20191216
8. Bedömning av ekosystemtjänster 201811
9. Trafikutredning 20180713
10. Trafikbullerutredning 20180621
11. Riskutredning farligt gods 20190110
12. Analys vägar 13 och 1304 20190905
13. Vibrationsutredning 20181212
14. Geoteknik o MUR 20191023
15. Dagvattenutredning rev 20191201
16. Beskrivning dagvatten och dikessystem Maglehill 20200213
17. Beräkning av flöde och kapacitet i diken 20200114
18. Kapacitetsbedömning VA-system Maglehill exploatering 20200114
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19. Hushållningssällskapet Beräkningar och Rapport dikeskapacitet 20200127
20. Tjänsteskrivelsen Godkännande för samråd 20200417.docx
21. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §83).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2018/182

§ 87 Godkänna planprogram för samråd Elisefarm
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Att planprogrammet för Elisefarm (Fastigheten Höör Fogdarp 9:27 och Hörby Norrto 8:2),
upprättad 2020-02-06, godkänns för samråd.
Att planprogrammet för Elisefarm (Fastigheten Höör Fogdarp 9:27 och Hörby Norrto 8:2)
skickas ut på samråd efter att ansvarig nämnd i Hörby har godkänt samma planprogram
för samråd.

Ärendebeskrivning
Beslut om positivt planbesked lämnades av kommunstyrelsen 2018-08-14 § 154. Beslutet
redogjorde även att ”Planarbetet ska inledas med ett planprogram som beskriver
förutsättningar och allmänna intressen tillsammans med utgångspunkter och mål för
planläggningen. Hållbarhetsperspektiven från Översiktsplan för Höörs kommun ska
integreras i arbetet med planprogrammet.”
I uppstartsarbetet för planarbetet fanns det tre ”knäckfrågor” att hantera inför arbetet med
upprättandet av planprogrammet. Det var anslutning mot Trafikverkets väg, länsstyrelsen
syn på strandskydd runt dammar och till vilken VA-anläggning området ska anslutas mot
samt kostnadsansvaret för den framtida VA-utbyggnaden.
Höör och Hörby har haft möte med Trafikverket som godkänt att anslutning till deras väg
1121 är möjlig. Länsstyrelsen i Skåne har meddelat i ett möte att de önskar ett ”case” av
detta slag så de inom länsstyrelsen kan fatta ett beslut i frågan som sedan kommer vara
den ståndpunkt som länsstyrelsen kommer ha i frågan framöver gällande dammar
upprättade efter 1996. VR-nämnden har fattat ett beslut att VA-anslutningen ska ske till
Lyby. Detta beslut skickades vidare till kommunstyrelsen i Hörby. Kommunstyrelsen
arbetsutskott i Hörby har återremitterat ärendet för vidare beredning och fortsatta
diskussioner med Höörs kommun.
Höör och Hörby kommun har nu tagit fram ett gemensamt planprogram för
exploateringsområdet som redogör för områdets förutsättningar, exploatörens förslag på
utbyggnad och vilka faktorer som det behöver tas hänsyn till. Till planprogrammet finns
det ett flertal utredningar som ytterligare förklarar de olika förutsättningarna för respektive
sakområde (ex. trafikbuller). Planprogrammet visar även hur en ny bebyggelse kan bidra
till en hållbar utveckling ur såväl ett regionalt som ett lokalt perspektiv. Dessutom hur
denna bebyggelse möter de båda kommunernas översiktsplaners mål och riktlinjer.
Planprogrammet utgör underlag för den fortsatta detaljplaneringen av området. Etapper
av utbyggnaden föreslås.
Till planprogrammet har det även tagits fram en ”undersökning av betydande
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miljöpåverkan” där den sammanvägda bedömningen är att exploateringen inte medför
betydande miljöpåverkan.
Däremot vill Samhällsbyggnadssektor klargöra att det naturunderlag som skickats in i stor
utsträckning saknar den beskrivning som behövs för att klargöra påverkan på natur- och
kulturmiljön. Vilken påverkan de olika biotoperna som finns inom planområdet får att den
föreslagna exploateringen.

Det är exploatören som bekostar upprättandet av planprogrammet och dess tillhörande
utredningar, detta har säkerställts genom ett plankostnadsavtal. I planprogrammet har det
även föreslagits att det inte ska vara kommunalt huvudmannaskap för den allmänna
platsmarken i de kommande planhandlingarna, vilket innebär att det är
markägaren/exploatören som bekostar driften av allmänna ytor i framtiden.

Beslutsunderlag
1. Planprogram_samråd.pdf
2. Undersökning BMP Elisefarm_slutversion_rev_2020-02-26.pdf
3. Elisefarm - Bullerutredning_2020-02-20.pdf
4. MUR Elisefarm, revA.pdf
5. Planeringsunderlag Elisefarm, revA.pdf
6. Trafikutredning Elisefarm Slutversion 200220.pdf
7. VA- och dagvattenutredning, slutversion, reviderad, 2020-02-20.pdf
8. VA-dagvatten, bilaga 1, slutverson, reviderad, 2020-02-20.pdf
9. Tjänsteskrivelse.docx
10. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-03-17 (2020-03-17 KSAU §53).doc
11. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §85).doc.pdf
12. Bygg- och miljönämnden 2020-03-25 (2020-03-25 BMN §49) (1).rtf
13. NVI Elisefarm Hörby 2020_rev20200420.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/310

§ 88 Systematiskt arbetsmiljöarbete årlig
uppföljning och redovisning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enkäten är den del av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och den görs årligen
av chef och facklig organisation. Det är en temperaturmätning i verksamheten och ger oss
en vägvisning vad vi behöver arbeta vidare med under årets gång.

Beslutsunderlag
Sammanställning av 2019 års resultat.pptx.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §89).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/235

§ 89 Initiativärende - Hur använder vi de
aviserade Välfärdsmiljonerna som
kommer till Höör.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Stefan Lissmark (S) har föreslagit att kommunstyrelsen ska diskutera och besluta om hur
aviserade ökningar av statsbidrag ska användas.
Kommunstyrelsen har 2020-03-31 § 58 beslutat:
De extra välfärdspengarna för 2020 till viss del ska täcka differenser i skatteintäkter och
generella statsbidrag samt uppdrag till förvaltningens ledningsgrupp att använda
pengarna till kompetensutveckling, utvecklingsinsatser samt andra projekt som kan
reducera kostnader eller kostnadsökningar i framtiden.

Beslutsunderlag
Disk o beslut Välfärdsbidraget 2020.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §91).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/317

§ 90 Initiativ Alternativ tidplan för
budgetprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att budget för 2021 ska fastställas på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november
föreslås kommunstyrelsen lägga informationen i detta ärende till handlingarna.

Beslutsunderlag
Alternativ budget.jpg.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §97).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2019/858

§ 91 Motion: ”Om längre tillgänglighet på
kommunfullmäktiges webbsändningar” Rashida Nord Atac (-)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Rashida Nord Atac (-) framför i motion att det är problematiskt att Kommunfullmäktiges
webbsändningar enbart är tillgänglig i ett år på Höörs kommuns hemsida. I motionen
föreslås att webbsändningarna istället ska finnas tillgängliga i minst 2 år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 februari 2020 att remittera ärendet till
förvaltningen för att besvara följande frågor:
Finns det tillkommande kostnader vid ett genomförande och i så fall vilka?
Hur många visningar av webbsändningar sker senare än sex månader efter respektive
sammanträde?
Förvaltningen har inhämtat kostnadsuppgifter och statistik från Öppna Kanalen Växjö som
är kommunens upphandlade leverantör för webbsändningar av fullmäktiges
sammanträden. Öppna Kanalen Växjö framför att det i princip alltid finns ett samband
mellan hur länge ett klipp finns tillgängligt och hur många som tar del av klippet. Öppna
Kanalen har tagit fram statistik för de webbsändningar som skett under de sex sista
sammanträdena med kommunfullmäktige.
För att ta del av statistiken, vänligen läs tjänsteskrivelsen.
Av statistiken framgår tydligt att antalet visningar avtar relativt snabbt, därmed finns en
rimlighet i antagandet att allmänhetens intresse för webbsändningar längre bak i tiden kan
antas vara lågt. Värt att notera är även att sändningarna i dagsläget finns tillgängliga för
allmänheten i tolv månader.
Äldre webbsändningar kommer även att behöv textas med anledning av Lag (2018:1937)
om tillgänglighet till digital offentlig service. Förvaltningen har inhämtat uppgifter om
kostnaden för att texta samtliga sändningar för de två åren som föregår ikraftträdandet av
kravet på textning. Öppna Kanalen beräknar kostanden till 62 000 kronor exklusive
moms. Om sändningarna även fortsatt ska göras tillgängliga på webben och om
fullmäktige beslutar att det även ska gälla äldre sändningar tillkommer alltså en kostnad
för textning.
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-02-11 (2020-02-11 KSAU §27)
2. Kommunfullmäktige 2019-12-18 (2019-12-18 KF §122).doc
3. Motion: ”Om längre tillgänglighet på kommunfullmäktiges webbsändningar” - Rashida
Nord Atac (-)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-04-14 (2020-04-14 KSAU §82).doc
_____
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Dnr KSF 2020/184

§ 92 Inbjudningar till Kurser och konferenser
KS au/KS 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Inbjudningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Trygghet i kollektivtrafiken - Inbjudan till konferens Malmo¨ 2020-04-24.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/241

§ 93 Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa
besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Vid dagens
sammanträde redovisas följande:
1. Delegationsrapport 2020-03-06 - 2020-04-02.pdf
2. Yttrande i mål FR 693-20

Beslutsunderlag
Delegationsrapport 2020-03-06 - 2020-04-02.pdf
Yttrande i mål FR 693-20
_____
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Dnr KSF 2020/285

§ 94 Anmälningar till KSAU i april och KS i
april
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Information angående tidplan för styrelplaneringen
2. Inbjudan Inera ägarråd 13 maj 2020.msg.pdf
3. Protokoll -Inspektion enligtförmyndasrskapsförorfdningen - Öveförmyndarnömnden i
Höör och Hörby - Dnr 203-9628-2020.pdf
4. Skrivelse ställd till KS med anledning av utbyggnad Åkersberg 1-6 Maglehill..pdf
5. Brev från H65 höör..pdf
6. Information från Skatteverket med anledning av Corona 2020-04-07_.pdf
7. Minnesanteckningar möte med kommunledningarna 2020-03-25.pdf
8. Kommunförbundet Skåne.pdf
9. Justeratprotokoll.pdf, KSAU
MittSkåne Utveckling
10. Föreningsstämmohandlingar 2020 - Kommuninvest
11. Arbetsordning för Mittskåne Utveckling
12. Arvoden och Ersättningar-Mittskåne Utveckling
13. Dagordning - Föreningstämma - Mittskåne Utveckling
14. Kallelse-Mittskåne Utveckling
15. Stadgar - Mittskåne Utveckling
16. Årsredovisning - Mittskåne Utveckling - 2019
17. Revisionsberättelse MSU.pdf
Stämmor
18. Bolagsstämma 2020-05-05.docx, UNIKOM
19. Kallelse till årsstämma 2020 och information om poströstning mm.pdf,
Kommunassurans Syd
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Kävlingeåns Vattenråd
20. Hållbart vatten i Kävlingeån - förstudie.pdf
21. Följebrev angående förstudie om eventuellt förnyat samarbete.pdf
22. Vi stärker vattnets roll i landskapet - kort sammanfattning.pdf
_____
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Dnr KSF 2019/520

§ 95 Informationsärende Kulturgården
Älvkullen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Annica Widmark, enhetschef på kulturgården Älvkullen, informerar om verksamheten på
kulturgården.
_____
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