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§ 157

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
Ordföranden konstaterar att det är 13 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/381

§ 159

Anmälan om jäv

Beslut
Stefan Lissmark (S) anmäler jäv för §§ 164 & 176.
Olle Krabbe (V), Lars-Olof Andersson (C) och Erik Mårtensson (KD) § 166.
Maria Truedsson (MP) anmäler jäv för § 176.

Ärendebeskrivning
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får
den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband
med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt 28 § Kommunallag (2017:725).
En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
(Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten
till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
(Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till
någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt
engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap,
ovänskap etc.)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 160 Val av justerande samt bestämmande
av dag och tid för protokollets justering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Maria Boström-Lambrén (S) och Katarina Gisow (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kansliet, fredagen den 23 oktober 2020
klockan 08:30.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 08:30 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 2020/868

§ 161 Delårsredovisning för
kommunstyrelsen 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna delårsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott efter augusti på 14,6 mnkr jämfört med budget.
För hela året prognostiseras ett överskott på 9,1 mnkr. De största överskotten både i
periodens resultat och i prognosen står gymnasieskolan och gemensamma verksamheter
för. Gymnasieskolans överskott beror på färre elever samt lägre kostnad per elev.
Överskottet för de gemensamma verksamheterna beror på covid-19-pandemin. Staten
gav bidrag till kommunerna motsvarande hela sjuklönekostnaden för april-juli. Dessutom
har flera personalåtgärder ställts in under året.
När det gäller de fokusområden som kommunstyrelsen skulle arbetat med under året, har
mycket av arbetet fått ställas in och senareläggas. Under våren blev dock upphandlingen
klar med byggentreprenör av trygghetsboendet Bangårdsterassen och första spadtag sker
under tidig höst. Under hösten ska lokalförsörjningsprocessen kartläggas och förtydligas.
Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 43,4 mnkr exklusive
investeringsreserven. 9,5 mnkr är redovisat för perioden. Prognosen är att 33 mnkr
kommer att användas (exklusive investeringsreserven). De största avvikelserna i
prognosen återfinns bland investeringarna inom exploateringsområdena.

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelsedelårKS.docx
2. KS Delårsrapport 2020.docx, Kommunstyrelsens delårsrapport
3. KS investeringar 2008.docx, Kommunstyrelsens kommentarer till
investeringsredovisning
4. Investeringsredovisning KS 2008.pdf, Kommunstyrelsens investeringsredovisning
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 187
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/867

§ 162 Delårsredovisning för Höörs kommun
2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Godkänna delårsrapporten.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport ska upprättas och behandlas av kommunfullmäktige minst en gång
under räkenskapsåret. Rapporten ska innehålla en redovisning för verksamheten och
ekonomin från årets början och även ge en prognos för resultatet vid årets slut. Höörs
kommun har valt att göra en delårsrapport per den siste augusti varje år. Enligt
kommunallagen ska kommunstyrelsen senast den siste oktober överlämna rapporten till
fullmäktige och revisorer. För att få en så aktuell rapport som möjligt, finns en strävan att
den ska redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts första sammanträde efter den 31
augusti. Det betyder att rapporten oftast inte kan vara klar vid kallelsens utskick utan
kommer senare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Höör delår 2020 1008 till KS.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §188).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/886

§ 163

Skattesats 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Skattesatsen för 2021 fastställs till 21,75 skattekronor.
Reservation mot beslutet
Stefan Lissmark (S), Olle Krabbe (V) och Maria Truedsson (MP) reserverar sig muntligen
mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunallagens 11 kapitel anger att kommunstyrelsen måste ge förslag på skattesats
innan oktober månads utgång. Skattesatsen ska sedan fastställas av kommunfullmäktige
innan november månads utgång.
Enligt ordinarie budgetprocessen i Höörs kommun ska fullmäktige anta budgeten med
skattesats i juni för att ha en möjlighet att ställa om organisationen i de verksamheter där
det krävs för att nå önskad budget. På grund av den osäkerhet som världsekonomin har
befunnit sig i sedan i våras, har beslutet om skattesats och budget skjutits upp till hösten.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) och Olle Krabbe (V) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för 2021 till 21,88 kr.
Stefan Liljenberg (SD) och Camilla Källström (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och föreslå
kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för 2021 till 21, 75 kr.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut och ställer Stefan
Lissmarks (S) förslag mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA = bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
NEJ = bifall till Stefan Lissmarks (S) förslag.
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 9 röster JA och 4 röster NEJ vilket
innebär att kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa
skattesatsen för 2021 till 21,75 kr.
Följande ledamöter röstade JA: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan
Liljenberg (SD), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Katarina Gisow (L),
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-20

12 (64)

KOMMUNSTYRELSEN

Camilla Källström (M), Jörgen Ekman (L) och Johan Svahnberg (M).
Följande ledamöter röstade NEJ: Olle Krabbe (V), Maria Truedsson (MP), Maria BoströmLambrén (S) och Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelseskattesats2021.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §189).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/527

§ 164 Budget 2021 VEP 2022-2023 samt
Investeringar och exploateringar samtliga nämnder
Stefan Lissmark (S) deltar inte i ärendets handläggning och ersätts av Jill Andersson (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Alliansens förslag till budget för 2021, verksamhetsplan 2022-2023 antas.
2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
4. Internräntan fastställs till 1,25 %.
5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader
fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning
6. Klimatväxlingsmodellen enligt KSF 2018/209 upphör att gälla från 2021-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår).
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I
planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten
ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin
för en period av tre år.
Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång.
Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.
Förvaltningsledningen presenterar här ett underlag för budget 2021 med verksamhetsplan
för 2022-2023 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag
utgår från av riksdagen antagna budgetförutsättningar vid tidpunkten för förslagens
fastställande. Det betyder att ingen hänsyn till av regeringen aviserade ökade statsbidrag
eftersom dessa inte är fastställda.
Yrkanden
Olle Krabbe (V) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
Vänsterpartiets budgetförslag avseende punkten 1.
Jill Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsens ska föreslå kommunfullmäktige anta
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraternas budgetförslag avseende punkten 1 samt yrkar bifall på övriga
beslutspunkter.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut och att dessa förslag berör
beslutspunkt 1, det vill säga vilken budget som ska utgöra kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige. Med anledning av detta föreslår ordföranden att kommunstyrelsen
ska besluta om punkterna 2 - 6 först. Kommunstyrelsen godkänner beslutsordningen och
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avseende punkterna 2 6.
Därefter ställer ordföranden muntlig proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag, Olle Krabbes (V) förslag och Jill Anderssons (S) förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Votering begärs.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen måste utse ett motförslag till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordföranden ställer proposition på Olle
Krabbes (V) och Jill Anderssons (S) förslag och finner att Jill Anderssons (S) förslag ska
utgöra motförslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej = bifall till Jill Anderssons (S) förslag.
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 9 röster JA och 4 röster NEJ vilket
innebär att kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige anta
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget.
Följande ledamöter röstade JA: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan
Liljenberg SD), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Katarina Gisow (L),
Camilla Källström (M), Jörgen Ekman (L) och Johan Svahnberg (M).
Följande ledamöter röstade NEJ: Olle Krabbe (V), Maria Truedsson (MP), Maria BoströmLambrén (S) och Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsebudgethöör2021.docx
2. Förvaltningsledningsgruppens förslag på budget 2021, VEP 2022-2023
3. Alliansens budget - uppdaterad.pdf
4. Budgetförslag V.pdf
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-06-16 (2020-06-16 KSAU §124).pdf
6. Socialdemokraternas Budget 2021 VEP 2022-2023 ver 2.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2020/845

§ 165

VA-taxa från 1 januari 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
VA-taxa 2021 antas att börja gälla 2021-01-01.
Kommunstyrelsen beslutar:
VA-taxan ska redigeras så att den följer den grafiska profilen innan kallelsen till
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Mittskåne Vatten har arbetat fram en 10-årig investeringsplan för Höör kommun. Det finns
ett stort investeringsbehov för att möta ökad befolkning och exploateringar samtidigt som
befintliga anläggningar behöver moderniseras och få ökad kapacitet precis som
ledningsnätet. I kommunen finns cirka 50 mil ledningsnät och ett 50-tal anläggningar. I
investeringsplanen finns endast med de större investeringar som är beslutade t ex
utbyggnader till befintliga områden samt förnyelse och kapacitetsökning av befintliga
ledningar och anläggningar. Kostnaden för ny vattenförsörjning är t ex inte med i
simulering av intäktsbehov eftersom den ännu inte är beslutad. Övergripande utredning
visar att investeringskostnaden kommer att vara i storleksordningen 25-100 miljoner
beroende på vilken lösning kommunen väljer.
Det framgår av simulering att behovet av ökade intäkter uppkommer främst på grund av
kapitalkostnader. Det vill säga som en konsekvens av investeringar. Under åren 20212024 ökar kapitalkostnaderna i intervallet mellan 11-55 % per år. Övriga kostnader
bedöms minska med 0,6 % för 2021 och därefter öka med 1,5 % per år.
I lagen om allmänna vattentjänster finns väldigt begränsade möjligheter att göra
avsättning till framtida investeringar, se bifogat PM. Avsättning till framtida
vattenförsörjning bedöms uppfylla villkoren i lagen. Det föreslås därför att 2 000 tkr per år
avsätts under en femårsperiod. Avsättningen kommer att ge något lägre kapitalkostnader
framöver vilket ger ett lägre intäktsbehov när investeringen är färdigställd.
Simulerad procentuell justering av intäkter samt årsavgifter för en villa ansluten till vatten,
spillvatten och dagvatten som förbrukar 150 kbm/år enligt genomförd simulering framgår
av tabell (se tjänsteskrivelse).
Det bör tilläggas att under perioden juli 2019 till och med juli 2020 har
konsumentprisindex ökat med 0,5% medan anläggningsindex som bättre speglar
kostnadsutvecklingen i VA-verksamheten ökat med 1,0 %.
Detta tillsammans med sänkta driftkostnader med 0,6% ger effekten att intäktshöjningen
består enbart av ökade kapitalkostnader samt avsättning till investeringsfond.
Resultatet för VA-verksamheten ska, enligt vattentjänstlagen, balanseras inom en 3 års
period om verksamheten inte ska finansieras med skattemedel. Det samma gäller om för
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höga avgifter tas ut, då behöver avgifterna sänkas för att balansera resultatet. Därav är
det viktigt att simulera utveckling av kostnader och intäkter. Höörs VA-kollektiv har med
sig ett underskott på 2 300 tkr in i 2020. Enligt helårsprognosen kommer underskottet öka
till ett underskott på 3 200 tkr under 2020 vilket ger ett behov av kraftiga intäktshöjningar i
början av simuleringsperioden för att uppnå utjämningskravet.
Befintlig verksamhet kommer att effektiviseras med motsvarande 1,5% i genomsnitt under
en femårsperiod. Detta är inte inkluderat i simuleringen och kommer göra att behovet av
intäktsökningar närmsta åren uteslutande beror på ökade kapitalkostnader.
I bifogad VA-taxa för 2021 är ursprungliga förändringar föreslagna av Mittskåne Vatten
markerade i gult, ändringar beslutade av nämnden för VA och Räddningstjänst 2020-1013 i grönt och av kommunstyrelsens arbetsutskott i turkos. Den text som inte längre ska
gälla är överstruken. I tabell för brukningstaxa är avgifter för 2021 gulmarkerade så att de
kan jämföras mot 2020 års avgifter. Alla ändringar har ännu inte analyserats av Mittskåne
Vatten men detta ska göras innan kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Nämnden för VA och Räddningstjänst (2020-08-31 VR §63).doc.pdf
2. Tjänsteskrivelse - VA-taxa Höör kommun 2021.docx.pdf
3. PM anläggningsavgift Höör.docx.pdf
4. PM Avsättning till investeringsfond.docx.pdf
5. PM VA taxa Höör 20200824 nya tabeller.pdf
6. VA-taxa - För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2021.docx.pdf
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §191).doc.pdf
8. VA-taxa - förslag efter ändringar av VAnämnden.docx.pdf, GÄLLANDE FÖRSLAG TILL
TAXA
9. Protokoll VRN 2020-10-12
_____
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Dnr KSF 2020/26

§ 166

Vägbidrag

Olle Krabbe (V), Lars-Olof Andersson (C) och Erik Mårtensson (KD) anmäler jäv och
deltar inte vid ärendets behandling. Olle Krabbe (V) ersätts av Christel Lindqvist (V), LarsOlof Andersson (C) av Mattias Svensson (L) och Erik Mårtensson (KD) av Margareta
Johansson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Bidraget till enskilda vägar fastställs till 3 kr/m.
Reservation mot beslutet
Stefan Lissmark (S) och Christel Lindqvist (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Redan i budget 2020, VEP 2021-2022 beslutades att kommunen skulle spara 500 tkr på
bidraget till enskilda vägar. Bidraget uppgår till 6 kr/m from år 2017 och sänks nu till 3
kr/m. Bidraget till de enskilda vägarna betalas ut i efterskott, d.v.s. 2019 års bidrag
betalas ut 2020 enligt bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägar antagna av
Kommunfullmäktige 1991-01-30 § 6 och reviderade av Kommunfullmäktige 2010-09-01.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) och Christel Lindqvist (V) föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa bidraget för enskilda vägar till 6 kr/m.
Camilla Källström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa bidrag för enskilda vägar till 3 kr/m.
Beslutsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Stefan Lissmarks
(S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige fastställa
bidrag för enskilda vägar till 3 kr/m. Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om 3 kr/m.
NEJ = bifall till Stefan Lissmarks (S) förslag om 6 kr/m.
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 8 röster JA, 4 röster NEJ och 1
ledamot som avstår vilket innebär att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa bidraget för enskilda vägar till 3 kr/m.
Följande ledamöter röstade JA: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan
Liljenberg (SD), Margareta Johansson (KD), Katarina Gisow (L), Camilla Källström (M),
Jörgen Ekman (L), och Johan Svahnberg (M).
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Följande ledamöter röstade NEJ: Christel Lindqvist (V), Maria Truedsson (MP), Maria
Boström-Lambrén (S) och Stefan Lissmark (S).
Följande ledamöter avstod: Mattias Svensson (L).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivlesebidragenskildavägar2019.docx
2. Bestämmelser om vägbidrag till enskilda vägar
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §192).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/879

§ 167 Årsplanering 2021 för
kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna sammanträdesplaneringen avseende kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna sammanträdesplaneringen avseende kommunfullmäktige
2. Ekonomisk uppföljning för år 2021 ska lämnas i februari, april och oktober.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskansliet har tagit fram ett förslag sammanträdesplan för 2021. Förslaget
innebär ingen förändring från innevarande år.
Förslaget är utformat på ett sådant sätt att inga sammanträden sammanfaller med
sportlov, påsklov eller höstlov. Förslaget innebär även att budgeten kan behandlas, enligt
plan, i juni men att fullmäktige också sammanträder i november, vilket är den sista
månaden då fullmäktige har rätten att besluta om nästa års budget och skattesats.
Kommunstyrelsens och nämnderna bevakar löpande kommunens ekonomiska utveckling.
Uppföljningar har under 2020 lämnats i februari, april och oktober och uppföljningen
anmäls till kommunfullmäktige. Förvaltningens förslag är att denna ordning även tillämpas
under 2021. Delårsredovisning lämnas även fortsatt i augusti.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga förändringar jämfört med 2020. Därför kommer inga ekonomiska
konsekvenser tillkomma med anledning av planeringen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Utkast tidplan 2021 KSAU KS KF förslag e ksau.docx
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §193).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/885

§ 168 Återbetalning av företagslån och
inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest ekonomisk förening
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Höörs kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett insatsbelopp om
1 300 kr per kommuninvånare i enlighet med ärendebeskrivningen.
2. Ekonomichefen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Om Kommuninvest
Höörs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
av kapitalinsatsen i form av en obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kr per invånare för kommuner och 260 kr per
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande åren enligt följande:
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År
(kr/invånare)

Kapitalinsats (kr/invånare)

Kapitalinsats

(Kommun)
(Region)
2020

900

180

2021

1 000

200

2022

1 100

220

2023

1 200

240

2024

1 300

260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsekapitaliseringkommuninvest.docx
2. Kapitaliseringen av kommuninvest ekonomisk förening.pdf
3. Angående återbetalning.pdf
4. Kommuntabell.pdf
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 194
_____
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Dnr KSF 2020/607

§ 169 Revidering av bidragsbestämmelser för
kommunala bidrag gällande
kulturföreningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Bestämmelser för kommunala bidrag – kulturföreningar, ändras bestämmelserna enligt
förslag så att sista ansökningsdatum för verksamhetsbidrag är den 1 april

Ärendebeskrivning
Enligt gällande bestämmelser för kommunala bidrag till kulturföreningar, antagna av
kommunfullmäktige 2016-01-27 § 10, anges sista datum för ansökan om
verksamhetsbidrag till den 28 februari. Ansökan ska åtföljas av budget och
verksamhetsplan.
De flesta föreningar har inte hunnit med att ha årsmöte till den 28 februari varför de inte
kan lämna in antagen budget och verksamhetsplan.
Sektorn föreslår att sista ansökningsdatum ändras till den 1 april. Ansökan ska då åtföljas
av årsmöteshandlingar (protokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk
redovisning, revisionsberättelse, budget) samt blanketten Uppgifter till föreningsregistret.

Beslutsunderlag
1. NKAF § 45.doc
2. Bestämmelser för kommunala bidrag - kulturföreningar revidering.docx
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 195
_____
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Dnr KSF 2020/878

§ 170 Förfrågan om förskottsbetalning av
driftsbidrag - Höörs Ishall AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Höörs ishall AB får förskottsbetalning på driftsbidrag 2021 på 600 000kr.

Ärendebeskrivning
Höörs ishall AB och Frosta Hockey Club har hemställt om förskottsutbetalning på
driftsbidrag.
Yrkanden
Rolf Streijffert (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja förskott på driftsbidraget för
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Hemställan till kommunen
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 196
_____
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Dnr KSF 2020/657

§ 171 Ansökan om planbesked Klinta 5:25 Klinta 5:43
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Positivt planbesked lämnas för upphävande av strandskydd på Klinta 5:25 m fl.
Reservation mot beslutet
Stefan Lissmark och Maria Truedsson reserverar sig muntligen mot beslutet. Olle Krabbe
(V) lämnar skriftlig reservation.

Ärendebeskrivning
Wrangelsborgs intresseförening har ansökt om planbesked för åtta fastigheter vid
Wrangelsborg. Intresseföreningen består av fastighetsägarna till dessa fastigheter.
Huvudanledningen till önskan om detaljplan är att intresseföreningen vill undvika
förfarandet med att söka strandskyddsdispens för varje bygglov eller annan åtgärd som
kräver dispens. Föreningen önskar därför få strandskyddet upphävt.
Kommunen har ett intresse att säkerställa allmänhetens tillträde till Ringsjön via
Håkantorp 1:5 och tillskapa en bra tillgänglighet till Klintaskogens naturreservat. Området
planeras i framtiden bli anslutet till kommunalt vatten och avlopp varför statusen på
kvarvarande tomter i området behöver fastställas. Kommunen har också långtgående
planer för att tillskapa en gång och cykel led från Gamla Bo till Snogeröd längs med
Ringsjöns strand. Planområdet ligger inom denna sträckning tillsammans med
Klintaskogens naturreservat varför det vore bra om frågorna sågs över i ett planarbete.
Ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun
Planbeskeder innebär en kostnad för kommunen för de delar som avser att tillgodose
allmänhetens intresse i området. Bedömde kostnad om maximalt 100.000kr som belastar
budget 2021.
Yrkanden
Camilla Källström (M) och Stefan Liljenberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska
besluta att lämna positivt planbesked till för Klinta 5:25 – 5:43.
Stefan Lissmark (S) och Olle Krabbe (V) föreslår att kommunstyrelsen ska lämna negativt
planbesked i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Camilla Källströms (M)
och Stefan Liljenbergs (SD) förslag om att lämna positivt planbesked och finner att
kommunstyrelsen har beslutat lämna positivt planbesked. Votering begärs.
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
JA = bifall till Camilla Källströms (M) förslag.
NEJ = bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 6 röster JA, 6 röster NEJ och en
ledamot som avstår vilket innebär att ärendet avgörs på ordförandens utslagsröst. Då
kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M) röstat JA innebär det att
kommunstyrelsen beslutat lämna positivt planbesked.
Följande ledamöter röstade JA: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan
Liljenberg (SD), Erik Mårtensson (KD), Camilla Källström (M) och Johan Svahnberg (M).
Följande ledamöter röstade NEJ: Olle Krabbe (V), Maria Truedsson (MP), Maria BoströmLambrén (S), Lars-Olof Andersson (C), Katarina Gisow (L) och Stefan Lissmark (S).
Följande ledamöter avstod från att rösta: Jörgen Ekman (L).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse planbesked Klinta 5_25 mf (Wrangelsborg).docx
2. Planutredning Planbesked Klinta 5_25 m fl (Wrangelsborg).pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §197).pdf
_____
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Dnr KSF 2020/539

§ 172 Ansökan om planbesked Bosjökloster
1:24
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Positivt planbesked lämnas för att möjliggöra bostäder och vård på fastigheten
Bosjökloster 1:24.
2. Planarbetet ska inledas med ett planprogram som anger mål och utgångspunkter för
det fortsatta planarbetet i enlighet med samhällsbyggnadssektors planutredning.
3. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum
4. Planarbetet initieras och bekostas av exploatören
5. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2022, förutsatt att plankostnadsavtal
tecknas inom 6 månader från detta beslut.

Ärendebeskrivning
Ägaren till Bosjökloster 1:24 har ansökt om planbesked för bostäder och vård på
fastigheten. Orups sjukhus med tillhörande parkmiljö samt större skogsområden finns på
fastigheten. Sanatorievägen klyver fastigheten i två delar. En enkel cykelstig finns över
fastighetens västra del mellan sjukhuset och väg 23. Genom de östra skogsområdena
finns strövområden med skyltade stigar. Fastigheten är totalt 26 hektar.
Ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun
Planbeskedet medför begränsade ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun eftersom
planarbetet och genomförandet bekostas av sökanden. Driftkostnader för allmän plats
kommer att beräknas och presenteras tillsammans med samrådshandlingarna.
Beslutsmotivering
Översiktsplanens markanvändningskarta anger att delar av fastigheten är lämplig för
exploatering för ny stadsbygd.
Ansökan om planbesked gäller en stor fastighet och avsikten är inte att hela fastigheten
ska bebyggas. Förutsättningarna varierar mycket inom fastigheten, både när det gäller
bevarandevärden och när de gäller exploateringsekonomiska förutsättningar. Här finns
bland annat mycket höga natur- och kulturmiljövärden. Samhällsbyggnadssektor bedömer
att det är lämpligt att genomföra tätortsutveckling på fastigheten med fokus på bostäder.
Dialog och platsbesök har genomförts tillsammans med företrädare för fastighetsägaren.
Slutsatsen är att det behövs ett nytt helhetsgrepp för området, där lämpliga
exploateringsområden avgränsas utifrån kända förutsättningar.
Samhällsbyggnadssektor bedömer därför att planarbetet bör inledas med ett program
som anger mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet. Programskedet förväntas
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leda till slutsatser om:
Var på fastigheten ska ny bebyggelse prövas och vilken typ av bebyggelse? Vilken typ av
hänsyn och skyddsbestämmelser är lämpligt för kulturmiljöerna? Hur kan cykelväg längs
Sanatorievägen lämpligen byggas ut? Vad ska hända med skogsmiljöerna? Hur bör
detaljplanen avgränsas?

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse planbesked Bosjökloster 1_24.docx
2. Planutredning Bosjökloster 1_24 (Orup).pdf
3. Planprogram 1998.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §198).pdf
_____
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Dnr KSF 2018/500

§ 173 Detaljplan för del av Ekeröd 6:4 samråd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Detaljplanen tas fram med standardförfarande
2. Bedömningen är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan
3. Detaljplanen godkänns för samråd
4. Detaljplanens kostnader ska procentuellt fördelas efter andel kvartersmark och allmän
platsmark på Exploateringskonto respektive Investerings- och exploateringskonto.
Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

Ärendebeskrivning
Planområdet är en del av Verksamhetsområde Nords södra del. Marken ligger mellan väg
23 i öster och järnvägen i väster med City Gross sydost om och har med sin placering
regionalt annonsläge samt ligger logistiskt bra till för verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 om planuppdrag för Ekeröd 6:4 i syfte att
omvandla vägreservatet till kvartersmark för verksamheter. Planområdet ingick därför i
detaljplan för verksamhetsområde Nord, södra delen, en detaljplan som antogs av
Kommunfullmäktige 2017-09-27 och vann laga kraft 2017-10-28. Dock undantogs denna
del med vägreservatet vid antagandet då det stred mot gällande ÖP. Det bedömdes dock
att det inte längre finns behov av vägreservatet från 70-talet, men beslutet togs att låta
ÖP gå före. Ny ÖP antogs sommaren 2018 som detaljplanen har stöd i därför föreslås
detaljplanen kunna genomföras med standardförfarande.
Planområdet, cirka 1,8 ha, är alltså ett gammalt vägområde som detaljplanelades 1974
för omdragning av väg 13/23 (dåvarande väg 15). Denna detaljplan innebär att marken
istället kan användas för kvartersmark för verksamheter Z, ca1 ha, järnvägsändamål T,
1200 kvm samt för allmän platsmark, natur 5700 respektive 650 kvm och gång- och
cykelväg 355 kvm.
Användningen Z-verksamhet är enligt Boverkets beskrivning av planbestämmelsen bred
och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad
omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och
verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även
verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning såsom el- och
byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel med varor som
produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför allt om
partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med varor
som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också i användningen.
Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som
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utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen. I
användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering och kontor.”
(enl. Boverkets hemsida 20200824 och Boverkets allmänna råd 4.20 Verksamheter – 4
kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § PBL).
Kvartersmarken Z kan avstyckas till en eller två nya fastigheter och för att skapa
tillfartsväg till fastigheten eller fastigheterna, så ingår en sträckning av kvartersmarken för
anläggande av väg med anslutning till Pumpvägen. Om två fastigheter bildas ska det
skapas vägservitut till förmån för den östra fastigheten att köra över den västra (belasta)
för att nå tillfart via Pumpvägen. Närmast Pumpvägen är detta område för väg inom
kvartersmarken 8 meter brett och längre i österut 12 m brett, beroende på att marken där
behöver höjas samt slänter anläggas i östra delen. Marken Z kan även genom köp
tillföras någon av de befintliga grannfastigheterna. Tillfart från Pumpvägen, med 6 meters
bredd, avsätts för att drift ska kunna genomföras av kommunens naturmark då
kvartersmarken kan komma att hägnas.
Kommunens naturområde väster om kvartersmarken Z planläggs för dagvattenhantering
samt bevarande av natur. Del av naturområdet är sedan tidigare planlagt norr om och
med denna planläggning blir hela det sammanhängande naturområdet planlagt.
Närmast järnvägen planläggs ett område för användningen Järnväg, T, eftersom det
innehåller järnvägsdike. I fortsättningen norrut finns det även mark planlagd för
järnvägsändamål och trafikverket har rättighet, servitut, för trädsäkring i området.
Trafikverket äger vidare norrut ett markområde med anslutning vid Barkvägen via
kommunens mark och med denna planläggning finns möjlighet för trafikverket att köpa ett
sammanhängande skifte med åtkomst från Pumpvägen.
Närmast väg 23 ingår en sträckning för gång- och cykelväg samt en yta för plantering
vilket är en del i tätortsutvecklingen som redovisas i ÖP.
Planens syfte, enligt 4 kap. 30 och 32 §§ PBL, har betydelse särskilt när det gäller vilka
avsteg som kan till
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att kvartersmark ska kunna användas för
verksamheter:
”Byggnaders placering regleras med 30 meters skyddsavstånd intill väg 23 som är farlig
godsled. Byggnaders utseende regleras för att skapa en tilltalande miljö vid Höörs norra
infart.
Naturområde avsätts för befintlig naturmark för att bevara natur med bland annat ekar och
för att ta omhand dagvatten. Gång- och cykelväg och mark för plantering avsätts utmed
väg 23. I väster avsätts mark för järnvägsändamål.”
Ekonomi
Ekonomi för anläggande av kommunal mark
Allmän platsmark, som kommunen ansvarar för, har planlagts med ca 355 kvm för gångoch cykelväg och ca 650 kvm för planteringsyta. 5700 kvm avsätts för allmän platsmark,
natur i planområdets västra del.
Priset för anläggande av gång- och cykelvägen inklusive förarbete, beräknas till cirka 525
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000 kr. Priset gäller för ca 75 löpmeter baserat på ett standardförfarande utan höjd för
tekniskt utmanande hinder som medför ökade entreprenadkostnader. Kostnad för
anläggande av planteringen intill gång- och cykelvägen inklusive trädplantering,
jordförbättring m.m. beräknas till cirka 150 000 kr.
Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret
Beräknad driftkostnad för den aktuella detaljplanen medför att den totala
schablonkostnaden för områdets allmänna platser är cirka 38 100 kr/år.
I detaljplanen har mark avsatts för allmänt ändamål, gång- och cykelväg och natur, vilket
medför att det uppkommer nya underhållskostnader för kommunens gatu- och parkenhet.
Kommunens gatu- och parkenhet har tagit fram en modell för automatisk ramförstärkning
för tillkommande markområden för allmänt ändamål. Modellen är enkel och bygger på en
schabloniserad m2-ersättning. Modellens m2-priser baseras på de faktiska kostnader som
gatu- och parkenheten har för att drifta gatu- respektive parkmark idag.
Schablonkostnaderna är utifrån 2018 års m2-priser, det innebär att områdets kostnader
kan komma att förändras med tiden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Detaljplan, Plankarta med planbestämmelser
3. Planbeskrivning
4. Planuppdrag, beslut i kommunstyrelsen 2016-05-09 § 91
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 199
_____
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Dnr KSF 2020/217

§ 174 Detaljplan för delar av Höör 19:7 och
Åkersberg 1:6 (Maglehill väst, villatomter,
bullervall mm) i Höör - granskning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Samrådsredogörelsen godkänns.
2. Detaljplanen godkänns för granskning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2020 att godkänna förslag till ”Detaljplan för delar
av Höör 19:7 och Åkersberg 1:6 (Maglehill väst, villatomter, bullervall mm) i Höör” för
samråd. Detaljplaneförslaget har därefter varit utställt och tillgängligt för samråd 12 maj-2
juni 2020. 16 yttranden från samrådet återges och kommenteras i en
Samrådsredogörelse och revideringar som gjorts inför granskningen sammanfattas
inledningsvis i dokumentet. Bland annat har planområdesgränsen mot väg 13 reviderats
och trafikutredning, Tyréns 20180713, har reviderats 20200705 att innehålla
kapacitetsbedömningar för anslutande vägar och de har kommit fram till minskade
trafikmängder för Maglasätevägen år 2040 när ett större omland tagits med jämfört med
de mängder som redovisades i samråds- handlingen. Synpunkter har lämnats på
ianspråktagandet av jordbruksmark och en utveckling av strategin, som har stöd i ÖP och
Stadsdelsprogram för västra Höör, att bebygga stadsdelen har gjorts i Planbeskrivningen
under rubriken ”Markhushållning och valet att ianspråkta jordbruksmark”.
Genomförandetiden har ändrats till 15 år då det bedömts vara en mer rimlig tid för
utbyggnaden än 10 år som angavs i samrådet då bullervallen mot väg 13 kommer ta lång
tid att färdigställa. Det har också tydliggjorts i planbeskrivningen att bullervallen inte är en
förutsättning enligt gällande bullerförordning för att bebyggelsen i 1-2 plan, som denna
detaljplan medger, ska tillåtas uppföras.
Förslaget 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
bostadsområdet sker från slingan kring området med de kommunala funktionerna med
tillfart från den västliga infarten från Maglasätevägen.
SYFTE (Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL): Detaljplanen ska möjliggöra cirka 30
bostadsfastigheter med bostäder i 1-2 våningar, en lokalgata i form av en slinga, bullervall
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mot väg 13 och naturområde intill bostadsområdet i väster och norr. Byggnaders
placering och höjder anpassas till landskapet och fastigheternas nivåer ska ansluta på ett
naturligt sätt till allmän platsmark, natur och gata. Vallen mot väg 13 kommer avskärma
mot trafiken och reducera bullernivåerna för denna och kommande bebyggelse inom
stadsdelen.
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 och dagvattnet ska tas
omhand inom natur med dagvattenhantering som planlagts i den första detaljplanen.
Kvartersmarkens utemiljöer gränsar till naturmark i väster och norr vilket ger större
samlade natur- och trädgårdsmiljöer vilket är positivt för biologisk mångfald. 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 omfattar cirka 7,3 hektar. Cirka 5,5 av dessa ha är jordbruksmark klass 4
som inte redan är ianspråktagen av befintlig bullervall och vägdike. Detaljplanen följer
gällande översiktsplan samt Stadsdelsprogram för västra Höör. Planförslaget handläggs
med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Planbesked beslutades av Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 27. Detaljplanen har i
beslutet om samråd bedömts inte innebära betydande miljöpåverkan. Förslaget är att
detaljplanen godkänns för granskning.
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 ett 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.
Till planförslaget hör samma utredningar som till den första detaljplanen, Maglehill etapp
1, men trafikutredningen har reviderats.
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Beslutsunderlag
1. Detaljplan, Plankarta med planbestämmelser
2. Planbeskrivning
3. Samrådsredogörelse
4. Stadsdelsprogram för västra Höör
5. Samrådsredogörelse till Stadsdelsprogram
6. Naturvärdesinventering rev 20191216
7. Bedömning av ekosystemtjänster 201811
8. Trafikutredning 20180713, rev 20200705
9. Trafikbullerutredning 20180621
10. Riskutredning farligt gods 20190110
11. Analys vägar 13 och 1304 20200408
12. Vibrationsutredning 20181212
13. Geoteknik o MUR 20191023
14. Dagvattenutredning rev 20191201
15. Beskrivning dagvatten och dikessystem Maglehill 20200213
16. Beräkning av flöde och kapacitet i diken 20200114
17. Kapacitetsbedömning VA-system Maglehill exploatering 20200114
18. Hushållningssällskapet Beräkningar och Rapport dikeskapacitet 20200127
19. Tjänsteskrivelse Godkännande för Granskning 20201006.docx.pdf
20. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 200
21. 1_Plankarta Maglehill väst_20201020.pdf, Uppdaterad efter KSAU
22. 2_Planbeskrivning Maglehill väst_20201020.pdf, Uppdaterad efter KSAU
_____
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Dnr KSF 2019/617

§ 175

Detaljplan för Sätofta 6:21 - granskning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Planförfarandet ändras från standard förfarande till utökat förfarande.
2. Planhandlingar till ”del av Sätofta 6:21” upprättade 2020-10-20 godkännas för
granskning med den justeringen att den föreslagna tomtmarken till väster om parkmarken
förblir parkmark.
3. Samrådsredogörelsen daterad 2020-10-20 godkänns med den justeringen att den
förslagna tomtmarken till väster om parkmarken förblir parkmark.

Ärendebeskrivning
Befintligt grönområde i Jägersbo är planlagt för Park/lek med är undermåligt skött.
Grönområdet ägs av Höörs kommun med sköts av samfällighetsföreningen som även har
ansvaret för driften av områdets vägar. Grönområdet är 6500 m2 stort. Genom området
går en vatten-, spillvatten och dagvattenledning.
Planens syfte är att pröva möjligheten att förtäta grönområdet genom att planlägga
området för upptill 6 nya fastigheter på minst 900 m2. På grund av vattenledningens
placering tvärs igenom planområdet blev ett förslag med 6 nya fastigheter olämpligt.
Därför föreslår aktuellt planförslag istället en exploatering på 5 tomter.
En naturvärdesinventering har tagits fram för att klargöra planområdets eventuella
naturvärden. Inga betydande naturvärden upptäcktes vid inventeringen.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Plankostnaden på ca 150 000 kr belastar kommunen. Eventuella utredningskostnader
kommer utöver denna kostnad. Inkomster till kommunen kommer från tomtförsäljning.
Eventuell upprustning/skötsel för naturmark tillkommer kommunens gatu/parkkontor.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) och Stefan Lissmark (S) Olle Krabbe (V) och Stefan Liljenberg
(SD) föreslår att förslaget korrigeras så att den västligaste tomten stryks.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tjänsteskrivelse
Plankarta upprättad 2020-10-20
Planbeskrivning upprättad 2020-10-20
Samrådsredogörelse upprättad 2020-10-20
Naturvärdesinventering Sätofta 6:21
Sätofta 6_21 granskning.pdf, Plankarta granskning 900
Samrådsredogörelse_Sätofta_6_21_900_pdf.pdf, Samrådsredogörelse 900
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8. Granskning_sätofta_900.pdf, Planbeskrivning granskning 900
9. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 201
_____
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Dnr KSF 2018/252

§ 176 Detaljplan för ny förskola vid
Björkgatan/Hästhagen - granskning
Stefan Lissmark (S) och Maria Truedsson (MP) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets
behandling. Stefan Lissmark (S) ersätts av Jill Andersson och Maria Truedsson (MP) av
Christel Lindqvist (V).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Samrådsredogörelsen, daterad 2020-10-06, godkänns,
2. Genomförandet av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och
3. Planhandlingar till ”Detaljplan för del av Höör 53:1 (Förskola Björkgatan), Hästhagen”,
upprättad 2019-02-26, Rev 2020-10-06 godkänns för granskning.

Ärendebeskrivning
I augusti 2018 lämnade kommunstyrelsen planuppdrag för del av fastigheten Höör 53:1
med syftet att möjliggöra en förskola med plats för åtta avdelningar alt boende. I mars
2019 lämnades beslut från kommunstyrelsen om att skicka ut planhandlingarna på
samråd.
Inkomna synpunkter på samrådshandlingen finns redovisade i samrådsredogörelsen. Det
är övervägande synpunkter gällande trafikfrågor vilket har medfört att det har tagits fram
en trafikutredning som svarar på de frågor som inkommit som synpunkter.
Planbeskrivningen har huvudsakligen kompletterats med information från
trafikutredningen. Plankartan har inte förändrats sedan samrådet.
Samhällsbyggnadssektor har reviderat samrådshandlingarna och tagit fram förslag på
granskningshandlingar som fortsatt möjliggör förskola för maximalt åtta avdelningar inom
del av fastigheten Höör 53:1. Utöver användningen skola så tillåts bostadsändamål inom
planområdet om efterfrågan på förskola utgår. Dessutom har planen som syfte att inte
tillåta att den trädbeklädda skogskullen får bebyggas med någon sorts huvudbyggnad och
att träd inte får fällas som är reglerade i planen, ingrepp i kullen kräver marklov samt att
samhörighet med befintlig bostadsbebyggelse skapas genom fasad med tegel.
Samhällsbyggnadssektor önskar att få skicka ut föreslagna planhandlingar på granskning.

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

Tjänsteskrivelse.docx
Planbeskrivning_Höör 53-1_Granskning.pdf
Plankarta_Höör 53-1_Granskning_A3.pdf
Samradsredogorelse_Hasthagen_2020.pdf
Rapport Höör 20200409 slutversion.pdf
Protokollsutdrag KSAU 2020-10-06 § 202
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Dnr KSF 2020/595

§ 177 Upphävande av detaljplan för del av
Sätofta, Örnakärr - antagande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Samrådsredogörelse daterad 2020-10-06, godkänns.
2. Planhandlingar till ”Detaljplan för upphävande av detaljplanerna
a) Förslag till byggnadsplan för del av Sätofta (Örnakärr) i Höörs socken, Norra Frosta
kommun.
b) Förslag till utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse inom fastigheten Sätofta
1:9 i Norra Frosta kommun Höörs kommun, Skåne län” upprättad 2020-08-20, 2020-10-06
godkänns av kommunstyrelsen för antagande.

Ärendebeskrivning
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade 2020-06-10 § 80 att skicka förslag till
kommunstyrelsen om att ”Detaljplan för del av Sätofta, Örnakärr, 12-HÖÖ-1656, fastställd
1967-06-08 upphävs”.
Nämnden bedömer att kommunstyrelsen behöver överväga att antingen omarbeta och
uppdatera gällande plan eller helt enkelt upphäva den. Att omarbeta och uppdatera
gällande plan bedöms dock inte tjäna något egentligt syfte. Då området redan är så gott
som fullt bebyggt och utgör en sammanhållande bebyggelse och grannhörande redan
idag behöver göras av större åtgärder, innebär ett upphävande ingen egentlig skillnad i
bygglovhandläggningen då en allmän bedömning av lämpligheten enligt PBL 2 kap 6 §
ändå måste göras.
Dessutom framgår det i översiktsplanen att ”Örnakärr detaljplanerades för fritidshus på
60-talet. Övervägande del av bostäderna är idag permanent bebodda och området har
kommunalt VA. Området ligger direkt i kommungräns. Gällande detaljplan begränsar
byggrätten. Höörs kommun ser förutsättningar att upphäva detaljplanen så att bygglov
därefter kan beviljas för större hus. Mellankommunalt samråd behövs för att säkerställa
att upphävande av detaljplanen inte får oönskade effekter i Hörby kommun.”
Beslutsmotivering
Eftersom planen för Örnakärr omnämns i översiktsplanen och föreslås upphävas samt att
Tillstånds- och tillsynsnämnden bedömer att avstegen från gällande detaljplan är så
många att det är svårt att tillämpa planen vid bygglovgivning.
Genom att upphäva detaljplanen innebär det att det inte längre finns någon reglering för
bebyggelsen. Det tillåts större byggrätter än 100 m2 (mindre är också tillåtet), byggnaderna tillåts ha en högre byggnadshöjd än 3,5 meter och fastigheterna begränsas inte
längre till en minsta fastighetsstorlek på 2000 m2. Genom att upphäva den gällande
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detaljplanen tillåts man som boende att stycka sin fastighet till mindre, vilket kan leda till
att det blir fler bostäder inom området Örnakärr.
Eftersom planuppdraget endast gäller upphävande av gällande plan behövs ingen
granskning efter samrådet (plan- och bygglagen 5 kap 38 § b). Från och med 2020-04-10
gäller ”Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Höörs kommun, antagen av
Kommunstyrelsen 2020-03-31 §59” som klargör att Samhälls-byggnadschefen har
delegering av planprocessens olika steg inför beslut om att upphäva detaljplan.
Delegationen omfattar beslut om planbesked/uppdrag samt beslut om god-kännande av
planhandlingar för samråd och granskning. Det innebär att samhällsbyggnads-chefen får
fatta beslutet att ge planuppdrag och att skicka ut planhandlingar för samråd i det aktuella
ärendet för att upphäva två detaljplaner för Örnakärr.
Detaljplanen för upphävande av gällande detaljplaner var ute på samråd under perioden
2020-08-25 – 2020-09-07. Det är Trafikverkets som haft yttrande på planen vilket medför
att antagandehandlingen har kompletterats med ett textstycke om bullerbedömning. I
övrigt har det inte gjorts några förändringar från samrådsskedet.
Samhällsbyggnadssektor har tagit fram en planbeskrivning som klargör innebörden av att
upphäva Örnakärrs detaljplaner. Samhällsbyggnadssektor önskar att få de framtagna
antagandehandlingarna och tillhörande samrådsredogörelse antagna av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tillstånds- och tillsynsnämnden 2020-09-02 (2020-09-02 TTN §113).doc.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Planbeskrivning_Antag_Ornakarr.pdf
4. Samradsredogorelse_Ornakarr.pdf
5. o37_A1.pdf, Grundkarta
6. o38_A2.pdf, Översiktskarta
7. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-20 § 203
_____
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Dnr KSF 2020/219

§ 178 Detaljplan för del av Åkersberg 1:6
(Maglehill etapp norr) - godkännande för
samråd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Planhandlingar, Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 – Maglehill norr, upprättad 2020-0825, godkänns för samråd.

Ärendebeskrivning
Beslut om planuppdrag lämnades av kommunstyrelsen 2020-02-25 § 27 gällande
möjliggörande av bostäder, infrastruktur och naturmark i etapperna Maglehill väst, Otto
Hans och Alve Nils väg samt Maglehill norr, i enlighet med stadsdelsprogrammet.
Det nya utbyggnadsområdet möjliggör en gatustruktur som binder samman och integrerar
den nya stadsdelen Maglehill med den befintliga tätorten. Gatornas utformning och
reglering ska bidra till en levande småstadsmiljö, i samverkan med bebyggelsen. Stor vikt
läggs vid framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister, både i blandtrafik och på
separat GC-bana. Sammankopplingen av gatunätet syftar även till att skapa goda
förutsättningar för nyttotrafik såsom post, räddningstjänst, sophantering, hemsjukvård,
bud etc. Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en fortsatt utbyggnad med
bostäder i den nya stadsdelen, både en tätare bebyggelse såsom radhus och
enbostadshus. Bebyggelsen tillåts vara i 1-2 våningar. Område avsett för
dagvattenfördröjning finns också inarbetat på plankartan och ligger inom allmän platsmark
(NATUR).
Området som planläggs är cirka 8 hektar och består huvudsakligen av brukad
jordbruksmark. I den östra delen finns ett mindre grönområde som tidigare varit Magehills
gårds trädgård. Landskapet över hela ytan är svagt böljande. Planområdets jordbruksklassning är klass 4 och planförslaget följer gällande översiktsplan samt
stadsdelsprogram för västra Höör. Planförslaget handläggs med utökat planförfarande
enligt plan- och bygglagen (2010:900). 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 8,1 hektar uppgå till mellan 20 och 22 miljoner kronor och inkomster från
tomtförsäljning till mellan 23 och 25 miljoner kronor (med dagens kostnadsbild och
betalningsvilja för villatomter). Det framstår alltså som ett 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 norr är bilden inte
rättvisande. Utgifterna för VA-kollektivet uppgår till ca 10 miljoner kronor och inkomsterna
likaså. Beräknad driftkostnad för områdets allmänna platser uppgår till cirka 400 000
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kr/år. Bostadsområdet förväntas bidra med minst 100 nya bostäder.
Det fanns viktig vegetation i form av bl.a. ekar som behövde mätas in för att kunna
säkerställas. Därför har planhandlingarna uppdaterats (och reviderats) efter
arbetsutskottet sammanträde.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Samradsredogorelse_stadsdelsprogram_for_vastra_hoor.pdf
3. Stadsdelprogram för västra Höör, 2019-229, Godkänt av KS 200225 med bilagan PM
trafik i västra Höör.pdf
4. Planbeskrivning_Samrad_Maglehill_norr.pdf
5. Plankarta_A2_Samrad_Maglehill_norr.pdf
6. Planbeskrivning_Samrad_Maglehill_norr_Rev2020-10-12.pdf, Uppdaterad efter KSAU
7. Plankarta_A1_Samrad_Maglehill_norr_Rev_201012.pdf, Uppdaterad efter KSAU
_____
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Dnr KSF 2020/852

§ 179 Initiativärende till kommunstyrelsen Planuppdrag för del av Långstorp 1.84
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Planuppdrag lämnas för del av Höör Långstorp 1:84.
2. Planuppdraget ska påbörjas under 2021 och avslutas senast 2024.
3. Planarbetet ska bekostas genom budget 2021.

Ärendebeskrivning
Sedan många år tillbaka äger Höörs kommun en mindre stugby vid Vaxsjön. Stugorna
köptes ursprungligen in för att säkra allmänhetens tillgång till Vaxsjöns strand och den
kommunala badplats som ligger inom fastigheten. Stugorna i sig har det dock aldrig
funnits någon långsiktig plan för att nyttja i den kommunala verksamheten varför
diskussion om deras framtid har lyfts från olika håll inom kommunen. Stugbyn är idag i sin
helhet utarrenderad till Frostavallen Hotell och Konferens AB fram till 2024-12-31.
Att nu påbörja ett planuppdrag för stugbyn och kringliggande mark möjliggör att
kommunen kan ha en ny detaljplan för området klart i samband med att arrendet upphör. I
arbetet bör man ta höjd för möjligheterna för en extern entreprenör att skapa en attraktiv
turistverksamhet eller konvertera stugorna till bostäder eller fritidshus. I detaljplanen bör
också ingå en utveckling av den kommunala badplatsen med bland annat förbättrade
parkeringsmöjligheter och säkerställande av allmänhetens tillträde till Vaxsjön. En
detaljplan bör därför kunna innehåll bestämmelser för B, bostäder, N, friluftsliv och
camping, O, tillfällig vistelse och R, besöksanläggningar.

Beslutsunderlag
Initiativärende till kommunstyrelsen - Planuppdrag för del av Långstorp 1.84.docx
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 204
_____
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Dnr KSF 2020/506

§ 180 Kostnadsnivå ringbusstrafik för Höörs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunen väljer att gå vidare med förslag 3.

Ärendebeskrivning
Skånetrafiken vill 20 oktober ha besked om Höörs kommun vill köra busstrafiken med fyra
eller fem fordon framöver samt vilka linjer som kommunen vill prioritera. Förhandlingar om
nytt avtal för ringbusstrafiken som träder i kraft i december 2022 påbörjas nu under
hösten. Kommunens hållning i frågan blir avgörande för hur den framtida
kostnadsfördelningen mellan Region och kommun ska se ut.
Fyra alternativ för ringbussarna
Skånetrafiken har presenterat tre alternativ för hur den framtida trafikeringen av bussarna
kan komma att se ut. Utöver de tre alternativen har Höörs kommun tagit fram ett eget
alternativ (Förslag 4).
Förslag 1: 5 bussar, Oförändrad trafik, ingen besparing, kostnadsfördelning
kommun/region 65/35. bruttokostnad för kommen ca 5,6Mkr nettokostnad för kn ca
3,9Mkr,
Förslag 2: 5 bussar, liknande trafik men vissa justeringar av sträckor, saknas vändplatser
för att genomföra på kort sikt, kostnadsfördelning kommun/region 67/33. bruttokostnad
för kommen ca 4,5Mkr nettokostnad för kn ca 3,1Mkr.
Förslag 3: 4 bussar, sammanslagning av sträckor (440+444), vända bussen i Snogeröd
=> saknas vändplatser för att genomföra på kort sikt, kostnadsfördelning kommun/region
60/40. bruttokostnad för kommen ca 4,2Mkr nettokostnad för kn ca 2,9Mkr.
Förslag 4: 4 bussar, sammanslagning av sträckor (440+444), vända bussen vis
Ringsjöns värdshus => kan till största del genomföras på kort sikt och utan större
åtgärder i fysisk miljö, kostnadsfördelning kommun/region 55/45. bruttokostnad för
kommen ca 4,0Mkr nettokostnad för kn ca 2,8 Mkr.
Skånetrafiken vill 20 oktober ha besked om Höörs kommun vill köra busstrafiken med fyra
eller fem fordon framöver samt vilka linjer som kommunen vill prioritera. Förhandlingar om
det nytt avtal för ringbusstrafiken som träder i kraft i december 2022 påbörjas nu under
hösten. Kommunens hållning i frågan blir avgörande för hur den framtida
kostnadsfördelningen mellan Region och kommun ska se ut.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till förslag nummer 1.
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag om att gå vidare med alternativ 3 och Lars-Olof Anderssons (C)
förslag om att gå vidare med alternativ 1.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Lars-Olof Anderssons
(C) förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med alternativ 3.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, förslag för ringbusstrafiken, 2020-506.docx
2. Sammanställning.docx
3. Förslag inför upphandling, Skånetrafiken sep 2020.PPTX.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §208).pdf
_____
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Dnr KSF 2019/123

§ 181 Övervakning och belysning vid
pendelparkeringen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 att avsätta medel till ny belysningsanläggning på
pendlarparkeringen vid Bangårdsgatan, att teckna avtal gällande tillsynsbevakning, och
att utvärdering ska ske efter 2020-08-31 för bedömning av om ytterligare åtgärder
behöver vidtas.
Bakgrund
Trygghetsundersökningen och Polisens brottsstatistik visar att pendlarparkeringarna i
Höörs tätort är utsatta för brott och skadegörelse. Det är viktigt att möjliggöra en trygg och
god miljö i enlighet med kommunens målsättningar. Där är även viktigt att möjliggöra
pendling med allmänna kommunikationsmedel. Polis och bevakningsbolag
rekommenderar att belysningsanläggning ordnas på Bangårdsgatans pendlarparkering
samt att tillsynsbevakning införs på pendlarparkeringarna. Vid avtal med bevakningsbolag
sker också skyltning om övervakning vilket ökar säkerheten. Tillsynsbevakning genom
områdesnärvaro rekommenderas före kameraövervakning eftersom området är stort och
tekniskt svårövervakat och bevakningstekniker anser därför tillsynsbevakning mer
kostnadseffektiv. Investeringskostnaden för ny belysningsanläggning uppgår till ca
150.000 kr med en årlig driftkostnad om ca 5000kr. Tillsynsbevakning med två
ronderingar per natt kostar 5000 kr/månad.
Avtal om rondering tecknades i augusti 2019 och sker två gånger/natt sedan dess. Ny
belysningsanläggning har varit i drift sedan i mitten av oktober 2019.
Effekter av utförda insatser – statistik från kommunpolisen2020-01-01 till 2020-09-21: 7
anmälningar avseende brotten stöld av drivmedel, skadegörelse av motorfordon, brand av
fordon stöld ur fordon samt tillgrepp av motordrivet fordon. (Statistiken inkluderar all
pendlarparkering enligt kartbild, inte endast pendlarparkeringen ovanstående insatser
gjorts på).
För graf över utvecklingen 2016 - 2020, vänligen se tjänsteskrivelsen.
Samhällsbyggnadschefen informerar att antalet slangningar nu ökar igen, tre tillfällen ska
läggas till befintlig statistik.
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Beslutsunderlag
Övervakning och belysning vid pendelparkeringen.docx
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 209
_____
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Dnr KSF 2017/228

§ 182

Fortsatt hantering - Magasinet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Begära rivningslov för Magasinet.
2. Kostnaden tas ur exploateringsbudgeten.
Reservation mot beslutet
Maria Truedsson (MP) och Olle Krabbe (V) lämnar skriftlig reservation.

Ärendebeskrivning
I maj 2020 redogjorde samhällsbyggnadschefen för kommunstyrelsens arbetsutskott
historiken kring Magasinet i Höör och vilka insatser kommunen gjort för att få till stånd en
försäljning av byggnaden och därmed kunna rädda kvar den. I tjänsteskrivelsen fanns
följande förslag till beslut: Således finns enligt förvaltningen endast två hållbara alternativ.
Avsätta 45-50 mkr i kommande investeringsbudget för en ny byggnad med arkitektur som
påminner om befintlig byggnad eller fatta beslut om att ansöka om rivningslov.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade bordlägga ärendet till sammanträdet i
augusti.
Under sommaren kontaktades samhällsbyggnadssektorn av Peter Kolmisoppi m fl.
Kolmisoppi m fl arbetade fram ett förslag med tidplan för renovering som presenterades
för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25. KSAU beslutade att ärendet
återremitteras till förvaltningen för komplettering med ett godkänt eller förkastat förslag till
avtal till nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Samhällsbyggnadssektorn har överlämnat ett förslag till fastighetsöverlåtelseavtal med
avtalsvillkor liknande de som gäller för annan fastighetsöverlåtelse; köpeskilling för
byggnaden med tillhörande mark 10000 kr, tillkommande mark för parkeringsbehov mm
om ca 1100 kvm á 1500 kr, vitesklausul om 2% av köpeskillingen/vecka vid försening
enligt avtalad renoveringstidplan (se Bilaga).
Kolmisoppi m fl har nu inkommit med svar och skriver att det blir för riskfyllt som mindre
aktör att ha både en större summa för förvärv och senare en vitesklausul vid förseningar.
Kolmisoppi menar att kommunen bör släppa på kravet om att parkeringsbehov ska lösas
inom fastigheten och därmed få ner kostnaden samt att vitesklausulen bör ersättas med
en avsiktsförklaring och mer flexibla tidskrav för färdigställande. (Peter Kolmisoppis svar
biläggs ärendet).
Vid all planläggning kräver kommunen att verksamhetsutövaren ska ombesörja parkering
inom fastigheten. Kommunen har vitesklausuler i alla fastighetsöverlåtelseavtal för att
spekulation eller förseningar ska undvikas.
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Yrkanden
Olle Krabbe (V), Stefan Lissmark (S) och Maria Truedsson (MP) föreslår att ärendet ska
återremitteras för att saken ska kunna prövas utifrån att aktuell motpart kommit med ett
bud om arrendering samt att ytterligare två intressenter hört av sig.
Stefan Liljenberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå
kommunfullmäktige begära rivningslov.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskott om att föreslå kommunfullmäktige begära rivningslov och Olle Krabbes (V)
förslag om att återremittera ärendet. Ordföranden ställer kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag mot Olle Krabbes (V) förslag och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att begära rivningslov. Votering begärs.
Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsordning:
JA =bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
NEJ = bifall till Olle Krabbes (V) förslag.
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 8 röster JA och 5 röster NEJ vilket
innebär att kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta begära
rivningslov.
Följande ledamöter röstade JA: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan
Liljenberg (SD), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Katarina Gisow (L),
Jörgen Ekman (L) och Johan Svahnberg (M).
Följande ledamöter röstade NEJ: Olle Krabbe (V), Maria Truedsson (MP), Maria BoströmLambrén (S), Camilla Källström (M) och Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-05-12 (2020-05-12 KSAU §108).doc
2. Kolmisoppis svar Magasinet.docx
3. Överlåtelseavtal Kvarnen, Utkast.pdf
4. Magasinet 20200928.docx
5. FörslagavtalsvillkorMagasinetmail.msg.pdf
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 § 210
7. Magasinet 20200928.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/860

§ 183 Höörs Bad och sportcenter - framtida
badverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avbryta tidigare beslut om att undersöka intresset, möjligheten och kostnad för drift av
badverksamhet (ej drift och städ) i entreprenadform.
2. Ge badet ett verksamhets- & utvecklingsuppdrag med målet att öka besöksantalet och
intäkterna. Uppdraget ska redovisas och följas upp årligen.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i KSau 2018-06-19 KSF § 190 ska förvaltningen undersöka intresset,
möjlighet och kostnad för drift av badverksamhet (ej drift och städ) i entreprenadform.
Arbetet påbörjades med intresseanmälningar från presumtiva anbudsgivare. Under
upphandlingsarbetets gång har förvaltningen fått insikt i komplexiteten, oförutsägbarhet
och riskerna som drift av kommunens badverksamhet i entreprenadform medför. Oavsett
vilka anbudspriser vi får in är det svårt att värdera den faktiska totala nettokostnaden och
kvalitén. Förvaltningen bedömer att det är mycket oförutsägbart att ingå ett avtal med en
driftentreprenör under rådande förutsättningar och omständigheter och rekommenderar
därför kommunstyrelsen att besluta enligt ovanstående förslag.
Bakgrund
År 2004 invigdes Höörs nya handbollshall, som är hemvist för handbollsklubben H65 som
nått stora framgångar på ungdoms- och damsidan. Hallen byggdes som ett privat initiativ
och under 2007 uppfördes Höörs badhus på samma grunder med privat ägare och
driftbidrag från kommunen. Björkviksbadet, som det då hette, stod klart i oktober 2007.
2015 köpte Höörs kommunala fastighetsbolag (Höörs Fastighets aktiebolag - HFAB)
badet och kommunen tog över verksamhetsdriften. HFAB äger således fastigheten
medan kommunen äger de tekniska installationerna och svarar för badverksamheten och
driften av badvattenreningsanläggningen.
Den översiktliga kostnadsbilden är att hyreskostnad, avskrivningar och lagstadgad
simundervisning innebär en ofrånkomlig grundkostnad på ca 5 miljoner kronor årligen. Att
driva badvattenreningsanläggningen inkluderat personalkostnader uppgår till ca 1,4
miljoner kronor årligen. Intäkterna uppgår till ca 1,5 miljoner årligen och består till största
del av betalande badgäster, omsättningsbaseras hyresintäkt från Actics
gymkortsförsäljning och simskoleavgifter. Med en total budget på ca 7,7 miljoner är
utrymmet för att bedriva den personalkrävande badverksamheten begränsad.
Kommunen och HFAB har sedan övertagandet gjort stora renoveringar och förbättringar
av anläggningen. Under 2017 lade HFAB om all klinker i simhallarna till en kostnad av ca
tre miljoner och kommunen gjorde en omfattande uppgradering av
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badvattenreningsanläggningen för ca åtta miljoner kronor.
Som resultat av de stora investeringarna fungerar den tekniska driften av badet på ett
mycket tillförlitligt sätt. Arbetsmiljön för personalen såväl som besöksmiljön är idag
mycket bra och vattnet i bassängerna är kristallklart. Lokalerna är fräscha och rymliga.
Barnlagunen och den höj- och sänkbara undervisningsbassängen är särskilt populära.
Verksamheten som bedrivs av badpersonalen idag är öppethållande för allmänheten,
simundervisning för skolans elever, simskola för barn- och ungdomar, vattengympa,
simgrupper för föreningar (pensionärer, ungdomsföreningar och motionärer), rehabsim,
gyminstruktioner i gymlokal som idag hyrs av Actic.
I personalens arbetsuppgifter ingår att bedriva ovanstående aktiviteter samt
badbevakning, städning av simhallar och omklädningsrum och sköta kafeteria och entré.
I juni 2018 beslutade KSau att förvaltningen ska undersöka intresset, möjlighet och
kostnad för drift av badverksamhet (ej drift och städ) i entreprenadform.
Beslutsmotivering
Badet har stor potential och en kapacitet som i dagsläget är långtifrån fullt utnyttjad.
Förhoppningen är att i framtiden kunna erbjuda en bättre service i form av öppettider,
simundervisning och aktiviteter än vad som är möjligt idag. Målet är att öka attraktiviteten
och besöksantalet, i första hand genom kreativa idéer, och minska skillnaden mellan
kostnader och intäkter.
Under 2019 påbörjades upphandlingsprocessen. Först steget var en intresseanmälan följt
av platsbesök och intervjuer. Några anbudsgivare visade intresse. Därefter påbörjade
förvaltningen processen att försöka precisera förutsättningarna och villkoren för
anbudslämning av prissatta anbud. Under denna process har en stor komplexitet och
osäkerhet blivit tydlig gällande:
gränsdragningar och ansvar som en uthyrning i andra hand skulle innebära
lokaldisponering
samordning med aktiva föreningar i lokalerna och framtidssäkring för
föreningsverksamhet
samordning av driftpersonal
badverksamhetspersonal och beredskapspersonal
möjligheten till investeringar i lokalerna
nuvarande gymaktörens avtal och framtid
viktiga kopplingar mellan städning och badvattenrenings drift.
Därutöver har stora organisatoriska förändring skett inom badverksamheten och av driftoch beredskapspersonalen för badvattenreningsanläggningen.
Förvaltningen bedömer att det är mycket tidskrävande och svårt att ta fram ett kalkylerbart
och riskminimerat förfrågningsunderlag. Vidare blir det svårt att värdera de inkomna
anbuden både när det kommer till anbudspriset i förhållande till den faktiska totala
nettokostnaden och kvalitén i förhållande till nuvarande verksamhet. Därtill är det
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svårestimerat hur resurskrävande kommunens fortsatta kontroll- och beställarroll blir.
Förvaltningen bedömer att det är mycket oförutsägbart att ingå ett avtal med en
driftentreprenör under rådande förutsättningar och omständigheter. Gällande avtal med
Actic för gymverksamheten är uppsagd, hur framtidsplanen för nuvarande gymlokal i
samarbete med eller utan Actic är högst oklar då de vidhåller sitt besittningsskydd.
Badet har en stor utvecklingspotential. Bland annat finns bra förutsättningar för en
attraktiv familjeavdelning. Attraktivare öppettider och fungerande kioskverksamhet med
försäljning in i simhallen skulle ge ett stort lyft. Aktiviteter som vattengympa, utvecklad
rehabverksamhet och en aktiv simförening är andra viktiga utvecklingsområde för badet.
Förvaltningen bedömer att utsikterna för en långsiktigt gynnsam utveckling är störst hos
den befintliga organisationen i kommunal regi.
Tilläggas bör den långvariga påfrestning kommunens badpersonal upplevt de senaste
åren med anledning av alla diskussioner gällande badet och dess verksamhet. Under
våren har situationen varit speciellt ansträngande med anledning av de restriktioner i form
av totalstängning som verksamheten tvingats vidta kopplade till Coronapandemin och den
tragiska bortgången av en av verksamhetens nyckelpersoner. Arbetsro och finansiella
förutsättningar att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete för att locka fler besökare till
badet är av högsta prioritet.
Förvaltningen rekommenderar därför kommunstyrelsen att besluta enligt ovanstående
förslag.

Beslutsunderlag
1. KSAU 20200317 Badets framtid
2. Tjänsteskrivelse - Höörs bad- och sportcentrum framtida badverksamhet.pdf
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-06 § 211
_____
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Dnr KSF 2020/655

§ 184 Riktlinjer för anställning av närstående
samt rättsutredning om möjligheten till
släktutredning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Riktlinjer för utlysning av tjänster samt anställning av personer som är närstående till
kommunanställda chefer och arbetsledare antas.
2. Ordförandebeslut 2020/655 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 11 augusti 2020 Kommundirektören i uppdrag att arbeta fram
förslag till riktlinjer för utlysning av tjänster samt anställning av personer som är
närstående till kommunanställda chefer och arbetsledare.
Dessa riktlinjer har nu arbetats fram. Riktlinjerna grundar sig på arbetsrättslig lagstiftning,
omvärldsanalys och personalpolitiska ställningstaganden.
Höörs kommuns riktlinjer för utlysning av varaktiga och tidsbegränsade arbeten;
Samtliga tillsvidaretjänster ska utlysas internt eller externt. Respektive anställande chef
avgör vad som är lämpligt. Lediga vikariat och allmänna visstidsanställningar över 6
månader ska utlysas internt eller externt. Respektive anställande chef avgör vad som är
lämpligt. Samtliga semestervikariat och sommarjobb ska utlysas externt. Då timavlönade
anställningar sker löpande är vår annonsering med tillhörande intresseanmälan via
kommunens externa hemsida att betrakta som att tjänsten har utlysts.
Höörs kommuns riktlinjer i samband med anställning av närstående;
Anställande chef - eller deltagande i anställningsbeslut - får inte vara förälder, barn eller
syskon till den tänkte medarbetaren. (Gäller även styvförälder, styvbarn eller styvsyskon)
Anställande chef - eller deltagande i anställningsbeslut - får vid tidpunkten för
anställningsbeslutet inte vara partner till, eller närstående en partner till, den tänkte
medarbetaren. Anställande chef - eller deltagande i anställningsbeslut - får vid tidpunkten
för anställningsbeslutet inte ha vänskapsband med eller vara ekonomiskt beroende av
den tänkte medarbetaren. Utlysning av lediga tjänster
Tillsättning av lediga vikariat, allmänna visstidsanställningar och tillsvidaretjänster styrs
både av arbetsrättsliga regelverk och av personalpolitiska ställningstaganden.
Arbetsgivaren har juridiskt ansvar för att hantera omplaceringar på grund av
rehabilitering, personliga skäl, övertalighet samt företrädesrätt i syfte att säkerställa att
inte någon har förtur till tilltänkt ledig tjänst. För att veta om ett arbete är att betrakta som
ledigt ska en Vakansprövning göras. Vakansprövningen hanteras juridiskt av HR-enheten.
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Det finns inga lagkrav i samband med utlysning av lediga tillsvidaretjänster, men enligt
Lagen om anställningsskydd ska arbetsgivaren informera visstidsanställda om lediga
tillsvidaretjänster inom kommunen. Något annonseringskrav eller utlysningskrav i övrigt
finns inte.
Höörs kommuns riktlinjer för utlysning av varaktiga och tidsbegränsade arbeten;
Samtliga tillsvidaretjänster ska utlysas internt eller externt. Respektive anställande chef
avgör vad som är lämpligt.
Ledigt vikariat och allmänna visstidsanställningar över 6 månader ska utlysas internt eller
externt. Respektive anställande chef avgör vad som är lämpligt.
Samtliga semestervikariat och sommarjobb ska utlysas externt.
Då timavlönade anställningar sker löpande är vår annonsering med tillhörande
intresseanmälan via kommunens externa hemsida att betrakta som att tjänsten har
utlysts.
Jäv och intressekonflikt
Lagreglerna om jäv för förtroendevalda och kommunalanställda stipuleras i
Kommunallagen.
Jäv i en rekryteringssituation är när den anställande chefen kan tänkas vara partisk eller
där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens
opartiskhet. Det kan exempelvis vara att vara släkt eller umgås privat med en sökande.
En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet.
Reglerna för att förebygga jäv har till syfte att förhindra att någon påverkar ett besluts
utgång och att förebygga misstankar om att beslut inte tagits på sakliga grunder.
Detta innebär att om en anställande chef exempelvis:
är släkting (förälder, barn, syskon, partner, partners närstående)
är vän eller ovän med någon part eller har intresse i ärendet
är ekonomiskt beroende på en part eller intressent
.. bör ansvaret för intervjuer, bedömning av lämplighet och anställningsbarhet överlåtas till
överordnad chef. Den som är jävig i ett ärende ska inte bara avstå från att yttra sig eller
delta i beslut/omröstning utan ska också lämna sammanträdeslokalen. I situationer som
inte är entydiga eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt kan en försiktighetsprincip
tillämpas som innebär att man avstår från att delta i hanteringen av ärendet.
Höörs kommuns riktlinjer i samband med anställning av närstående;
Anställande chef- eller deltagande i anställningsbeslut - får inte vara förälder, barn eller
syskon till den tänkte medarbetaren. (Gäller även styvförälder, styvbarn eller styvsyskon)
Anställande chef - eller deltagande i anställningsbeslut - får vid tidpunkten för
anställningsbeslutet inte vara partner till, eller närstående en partner till, den tänkte
medarbetaren.
Anställande chef - eller deltagande i anställningsbeslut - får vid tidpunkten för
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anställningsbeslutet inte ha vänskapsband med eller vara ekonomiskt beroende av den
tänkte medarbetaren.

Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för utlysning av tjänster samt anställning av personer som är närstående till
kommunanställda chefer och arbetsledare.docx
2. Rättsutredning GDPR.docx
3. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 213
_____
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Dnr KSF 2020/822

§ 185

Ambulansplacering i Höör tätort

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Höörs kommun kontaktar Region Skåne samt ambulansentreprenör för Distrikt 2 i syfte
att verka för att minst en ambulans ska utgångsplaceras i Höörs tätort från och med 2021.
2. Räddningstjänsten Skånemitt ges i uppdrag att utreda möjligheterna att inhysa en dageller dygnambulans på brandstationen i Höör samt de ekonomiska konsekvenserna för
detta.

Ärendebeskrivning
Driften av ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt. Ansvaret är
fördelat mellan Region Skåne (distrikt 1 och 3, Malmöområdet respektive Helsingborg och
nordvästra Skåne), Premedic AB (distrikt 4, Kristianstad och östra Skåne), samt
Samariten Ambulans AB (distrikt 2, Lund-Landskrona-Mellanskåne). Ambulanserna utgår
från 28 stycken ambulansstationer placerade runt om i länet antingen som en fristående
station eller samlokaliserad med räddningstjänsten. Valet av stationsplacering utgår bland
annat från det centrala kvalitetsmålet som innebär att minst 90% av invånarna ska nås av
en ambulans vid ett prio 1-larm, det vill säga ett uppdrag som behöver hantera akuta
livshotande symptom. Generellt verkar samtliga ambulansentreprenörer inte nå upp till
kvalitetsmålet fullt ut men bemanning, dygnsanpassning och andra åtgärder för att uppnå
målet pågår. Mindre kommuner som Höör, Svalöv, Sjöbo och Kävlinge är områden där
ambulansverksamheten verkar ha svårast att nå upp till 90%-målet under 2019.

Beslutsunderlag
Ambulansplacering i Höör tätort-1.docx
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 214
_____
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Dnr KSF 2020/355

§ 186

VA-plan Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
VA-plan för Höörs kommun antas.

Ärendebeskrivning
Kommunen står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk
och långsiktig vatten- och avloppsplanering som omfattar både dricksvatten, spillvatten
och dagvatten är viktigt för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att
kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunen står inför. Planen ska vara ett
övergripande dokument som hanterar vatten och avlopp i hela kommen, både inom och
utom verksamhetsområdet.
Kommunstyrelsen i Höörs kommun har gett Mittskåne Vatten, i samarbete med övriga
sektorer, i uppdrag att ta fram en kommunövergripande VA-plan. VA-planen består av
följande tre delar:
1. VA-strategi
Dokumentet innehåller strategier, mål och åtgärdsplan för leveranssäkerhet, va-planering,
kommunikation, hushållning med energi, vattentillgång, va-anläggningens status och
driftstabilitet.
2. VA-utbyggnadsplan
Åtgärdsplan för va-utbyggnad.
3.Tillsyn av små avlopp
Riktlinjer för små avlopp.
VA-planen ska aktualitets prövas och uppdateras en gång per mandatperiod.
VA-planen har varit ute på remiss till kommunmedborgare i utpekade
utbyggnadsområden. Inkomna synpunkter har inte föranlett ändringar i VA-planen.

Beslutsunderlag
1. VA-plan del 1 - VA-strategi.pdf
2. VA-plan del 2 - VA-utbyggnadsplan.docx.pdf
3. VA-plan del 3 - Riktlinjer för enskilda avlopp.docx.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-05-12 (2020-05-12 KSAU §112).doc
5. Samrådsredogörelse VA-utbyggnadsplan.docx.pdf
6. TjänsteskrivelseVAplan.docx.pdf
7. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 216
_____
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Dnr KSF 2020/606

§ 187 Remiss från justitiedepartementet, en
ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret, SOU 2020:29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Höörs kommun tackar för informationen men avstår från att yttra sig över betänkandet om
inrättandet av en ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.

Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har skickat ut en remiss där Höörs kommun ges möjlighet att yttra
sig över ett betänkande avseende inrättandet av en ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.docx
2. En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret, SOU 2020_29.pdf
3. Remisslista Utredning ny myndighet för psykologiskt försvar.pdf
4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 217
_____
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Dnr KSF 2020/605

§ 188 Uppdrag från kommunstyrelsen till
kommunkansliet att uppdatera blanketten
”Beslut om investering - externt förhyrda
verksamhetslokaler”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunkansliets föreslagna blanketter fastställs.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunkansliet att uppdatera blankett – Beslut om
investering – Förhyrda lokaler. Kommunledningskansliet har tagit fram två blanketter, en
för beslut om investering och en för uppföljning av projekt. Beslutsblanketten skiljer sig
från den tidigare på så sätt att beställaren ska ta ställning till hur investeringen eller den
ökade hyran ska finansieras om beslutet inte är finansierat inom budget. Därtill har
informationen angående utfall, det vill säga faktiska investeringsbelopp och
hyreshöjningar flyttad till en ny blankett för återrapportering av projekt.
Tanken bakom den nya uppdelningen av beställning och återrapportering är att underlätta
analys och uppföljning av projekt.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 77 Delegationsordning för externt förhyrda
verksamhetslokaler.pdf
2. Blankett för beslut om investering - förhyrda lokaler.docx
3. Blankett för uppföljning av investering - förhyrda lokaler.docx
4. Tjänsteskrivelse
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §218).pdf
_____
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Dnr KSF 2020/887

§ 189 Initiativ - Fordonshantering - Stefan
Liljenberg (SD)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Bifalla initiativet.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun har 2020-04 sagt upp samverkansavtalet mellan Höör/Hörby avseende
fordonshantering. Det finns naturligtvis en bakomliggande anledning till detta. Vi anser
därför att det krävs en närmare granskning av hur fordonsavtalet ser ut för Höörs
kommun. Ligger kostnaderna för kommunens fordon på långsiktigt acceptabla nivåer,
eller finns det fordonsavtal som är kostnadsdrivande och i behov av översyn?

Beslutsunderlag
SD Initiativ fordon..jpg.pdf
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 219
_____
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Dnr KSF 2020/898

§ 190

Ärendebalansförteckningar 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ärendebalansförteckning avseende beslut tagna under perioden 2019-07-01 – 202008-26 godkänns.
2. Ärendebalansförteckningen ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 259 att kommunkansliet två gånger per år i
samband med delårsbokslut och årsredovisning ska upprätta en lista över samtliga
kommunfullmäktigebeslut och uppföljning av verkställighet. Förteckningen ska innehålla
aktuell status och bedömd tid för verkställighet i enlighet med revisorernas förslag.
Ärendebalansförteckningen har uppdaterats efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte.

Beslutsunderlag
1. Ärendebalansförteckning Fullmäktige 2019-07-01-2020-06-30 uppdaterad 2020-1013.docx.pdf
2. Tjänsteskrivelse 2020-09-29.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/756

§ 191

Motioner - ej slutbehandlade 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Lista över ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lista över ej slutbehandlade motioner t.o.m. 2020-09-29 redovisas.

Beslutsunderlag
Ej slutbehandlade motioner 2020
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §221).doc
_____
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Dnr KSF 2020/241

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska 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 200818 - 200927
2. Signerat sponsoravtal.pdf

Beslutsunderlag
1. Delegationsrapport 200818 - 200927
2. Signerat sponsoravtal.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §222).pdf
_____
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Dnr KSF 2020/798

§ 193 Anmälningar Ksau och KS i oktober
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Protokoll:
Trygga Hem i Höör Styrelsemöte 20200529.pdf
Protokoll Politiker och tjänstemannaråd.pdf
Styrelseprotokoll Höörs Fastighets AB 200923.pdf
Protokoll KSAU 2020-10-06.pdf
Information från Länsstyrelsen:
Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat.pdf
Beslut om förlängt förordnande av vigselförrättare(15259088).pdf
Information från Trafikverket:
Projektinfo - Presentation samrådsgrupp 200911.pdf
Minnesanteckningar samrådsgrupp Hässleholm-Lund 200911.pdf
Hearing 1 RU ram205 sept.pdf
Övrigt:
Ändring avstyckning.pdf
Ansökan LM-förrättning Bosjökloster 1;2.pdf
Motiv för godkännande av sponsorbidragSkånska Akademin20200914.docx
Signerat sponsoravtal.pdf
Självstyrelsens potential.pdf
Lunds kommuns översiktsplan antagen.pdf
minnesanteckningar 18 september 2020.pdf, Pågatågnordost
Minnesanteckningar regionplaneråd 20200921.doc
Regionplaneråd_200921.pdf
Presentation ägarsamråd okt 2020.pptx.pdf, MERAB
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Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby_Inför ägarsamråd_201008.pptx.pdf
Ägarsamråd 2020-10-08 minnesanteckningar.pdf
Företagsklimat2020oversikt-hoor.pdf
Företagsklimat 2020ranking.pdf
FöretagsklimatHöörs kommun.pdf

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-10-06 (2020-10-06 KSAU §223).doc.pdf
_____
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Dnr KSF 2020/184

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

Ärendebeskrivning
Kursinbjudan Upphandlingskonferens 7 dec 2020.pdf

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 § 224
_____
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