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KOMMUNSTYRELSEN

Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

2

Val av justerande och godkännande av föredragningslistan

KSF 2019/102

3

Budget 2019, VEP 2020-2021 - Kommunstyrelsen
Linda Andersson

KSF 2018/232

4

Budget 2019 VEP 2020-2021 - reviderade budgetramar
på grund av nya nämnder
Linda Andersson

KSF 2017/489

5

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
Karin Kallioniemi

KSF 2018/440

6

Motion ”Att höja andelen avgångselever som är behöriga till
gymnasiet” inlämnad av Liberalerna

KSF 2018/341

7

Motion: ”Utveckling istället för avveckling av skolorna i
Tjörnarp och Gudmundtorp” - Vänsterpartiet

KSF 2018/430

8

Val av Höörsambassadör för år 2018

KSF 2018/467

9

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2019

KSF 2019/46

10

Anmälningar till KS au i januari och KS i februari 2019

KSF 2018/469

11

Inbjudningar till Kurser och konferenser KS AU/KS 2019

KSF 2019/47
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2019/102

1

Upprop

Förslag till beslut
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstaterar ordföranden att
samtliga beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2019/102

2

Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan

Förslag till beslut
1. Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet torsdag, 2019-02-14, kl. 16.30.
3. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering torsdagen efter mötet kl. 16:30 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.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/232

3

Budget 2019, VEP 2020-2021 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta budget 2019 och VEP 2020 – 2021 för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Förslag på budgetramar för nämnderna är tagna i kommunstyrelsen och fullmäktige har
att ta ställning till dessa den 28 november. Utgångspunkten är föreslagen budgetram och
fullmäktiges mål. Nämndsmål är framtagna för att stärka fullmäktigemålen enligt bifogat
budgetförslag. Budgetramen är fördelad utifrån de satsningar och besparingar som
framgick i budgetberedningens arbete med budgeten. Fördelningarna framgår av bifogat
budgetförslag.
Förslag till beslutsmotivering
Nämndsmålen är framtagna för att stärka fullmäktigemålen. Den ekonomiska fördelningen
är gjord i enlighet med budgetberedningens intentioner.

Beslutsunderlag
1. Budget 2019, VEP 2020-2021 för kommunstyrelsen
2. Tjänsteskrivelsebudget2019KS.docx
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §293).doc
4. Kommunstyrelsen 2019-01-15 (2019-01-15 KS §4).doc
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-01-29 (2019-01-29 KSAU §5).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/489

4

Budget 2019 VEP 2020-2021 - reviderade
budgetramar på grund av nya nämnder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Flytta budgetramen för räddningstjänsten på 14 086 000 kr från kommunstyrelsen till
VA/räddningsnämnden
Flytta budgetramen för överförmyndarverksamheten på 3 337 000 kr från
kommunstyrelsen till överförmyndarnämnden
Flytta GIS-verksamheten på 2 076 000 kr från VA/GIS nämnden numera
VA/räddningsnämnden till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Med anledning av kommunens nya nämndsorganisation ska verksamheter flyttas mellan
nämnder. Därmed måste även de budgetramar som kommunfullmäktige har tilldelat
revideras.
Räddningstjänsten som i kommunfullmäktigebeslutet återfinns inom kommunstyrelsens
budgetram ska flyttas till VA/räddningsnämnden. Budgeten omfattar både verksamheten
räddningstjänst och verksamheten totalförsvar och samhällsskydd. Intäkterna är
budgeterade till 14 894 000 kr och kostnaderna är budgeterade till 28 980 000 kr.
Nettobudgeten som ska flyttas uppgår till 14 086 000 kr.
Överförmyndarverksamheten som även denna enligt kommunfullmäktigebeslutet återfinns
inom kommunstyrelsens budgetram ska flyttas. Denna verksamhet ska flyttas till
överförmyndarnämnden. Intäkterna är budgeterade till 1 217 000 kr och kostnaderna är
budgeterade till 4 554 000 kr. Nettobudgeten som ska flyttas uppgår till 3 337 000 kr. I
verksamheten ingår både kostnader för överförmyndaren och ersättningar till gode män.
VA-GIS nämnden byter namn till VA/räddningsnämnden och nämndens GIS-verksamhet
flyttas till kommunstyrelsen. Intäkterna är budgeterade till 2 662 000 kr och kostnaderna
är budgeterade till 4 738 000 kr. Nettobudget som ska flyttas uppgår till 2 076 000 kr.
Förändringarna medför inga ekonomiska konsekvenser för berörda verksamheter.
Förslag till beslutsmotivering
Förändringen beror på förändrad nämndsstruktur.

Beslutsunderlag
Fullmäktiges beslutade budget
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-01-29 (2019-01-29 KSAU §4).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/440

5

Trafikförsörjningsprogram för Skåne
2020-2030

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Yttrande av Karin Kallioniemi godkänns och översänds till Region Skåne som svar på
remissen.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har skickat Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 på remiss och
Höörs kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast fredagen den 15 februari 2019.
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa målen för den
regionala kollektivtrafiken. Nu gällande trafikförsörjningsprogram,
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016, fastställdes av regionfullmäktige 2015-11-24.
Höörs kommuns beredning av ärendet har skett i samarbete mellan undertecknad,
näringslivschef Peter Wollin samt transportstrateg Göran Axberg. Angående stråket HöörHörby har frågan samordnats med ansvariga tjänstepersoner på Hörby kommun.
Utöver detta yttrande från Höörs kommun kommer vi kommuner i MalmöLundregionen att
lämna ett gemensamt yttrande över remissen. Processen för sådana gemensamma
yttranden varierar och den här gången är avsikten (efter beslut av kommundirektörerna)
att det gemensamma yttrandet ska sammanställas efter att varje kommun har skrivit ner
sina synpunkter. Det gemensamma yttrandet blir därför som en sammanfattning av
återkommande synpunkter. För det gemensamma yttrandet har MalmöLundregionen fått
förlängd tid till 1 mars, då styrelsen har sammanträde.
Förslag till beslutsmotivering
De synpunkter som framförs i bifogat yttrande är baserade på Översiktsplan för Höörs
kommun (antagen 2018) samt på gemensam Strukturplan för MalmöLundregionen
(godkänd 2017). Därutöver speglar synpunkterna Höörs kommuns ställningstaganden
från remisser av Regionala trafikstrategier och Regionala transportinfrastrukturplanen
under de senaste åren.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse om trafikförsörjningsprogram
Yttrande Trafikförsörjningsprogram Karin K 190110
Remiss trafikforsorjningsprogrammet 2020-2030
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-01-29 (2019-01-29 KSAU §6).doc

_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/341

6

Motion ”Att höja andelen avgångselever
som är behöriga till gymnasiet” inlämnad
av Liberalerna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Christina Pehrson (L) och Birgitta Krüger (L) har den 27 augusti 2018 lämnat in motionen
”Att höja andelen avgångselever som är behöriga till gymnasiet”.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018 § 116 att överlämna motionen till
Kommunstyrelsen för beredning och den 2 oktober 2018 fattade kommunstyrelsens
arbetsutskott beslut om att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för att
besvara följande frågor:
- Vilka utredningar rekommenderar ni för att kunna svara på vilka åtgärder som skulle
krävas för att genomföra i motionen föreslagna åtgärder?
- Vilka utredningar rekommenderar ni för att kunna svara på om de i motionen föreslagna
åtgärderna bedöms kunna ge resultatet att fler avgångselever blir behöriga till gymnasiet?
- Vilka utredningar rekommenderar ni för att kunna svara på vad de i motionen föreslagna
åtgärderna skulle kosta att genomföra?
- Hur mycket tid skulle utredningsåtgärderna ta i anspråk och hur mycket skulle dessa
utredningsåtgärder kosta?
Barn- och utbildningsnämnden har svara på kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss den
17 december 2018, § 192. Av den tjänsteskrivelse som utgjort beslutsunderlag för
nämnden går att utläsa att de föreslagna åtgärderna kan förväntas ha varierad, eller
begränsad effekt, vissa av åtgärderna skulle kräva ytterligare utredning, andra förväntas
ha begränsad effekt på andelen avgångselever som är behöriga till gymnasiet.
Kostnaden för utredningsåtgärderna uppskattas till totalt 65 tkr.
Förslag till beslutsmotivering
Motionen avslås då det saknas budgeterade medel för att utreda förslagen i motionen.
Det är däremot möjligt för barn- och utbildningsnämnden arbeta vidare med förslagen
inom befintliga budgetramar.

Beslutsunderlag
1. Motion att höja andelen avgångselever som är behöriga till gymnasiet
2. Kommunfullmäktige 2018-08-29 (2018-08-29 KF §116)
3. Tjänsteskrivelse Motion Att höja andelen avgångselever som är behöriga till gymnasiet
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inlämnad av Liberalerna
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §245)
5. Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2018-12-17, BUN §192 i Höörs kommun
6. Tjänsteskrivelsemedförslagmotion(L)190117
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-01-29 (2019-01-29 KSAU §11)
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/430

7

Motion: ”Utveckling istället för avveckling
av skolorna i Tjörnarp och Gudmundtorp”
- Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Christel Lindqvist (V), Olle Krabbe (V) och Johan Persson (V) har den 30 oktober 2018
lämnat in motionen ”Utveckling istället för avveckling av skolorna i Tjörnarp och
Gudmuntorp”.
Enligt motionen genomför Höörs kommun ett flerårigt besparingsarbete. En del i detta
arbete bedrivs av barn- och utbildningsnämnden som bland annat arbetar med att minska
antalet parallella åldersklasser för att minska lönekostnaderna. Flera mindre klasser
återfinns i kommunens mindre skolor i Tjörnarp och Gudmuntorp.
Kommunfullmäktige har den 28 november 2018 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Kommunfullmäktige fattade den 28 november 2018 beslut om Höörs kommuns budget för
2019. I samband med detta tillfördes barn- och utbildningsnämnden ytterligare medel för
att säkerställa den fortsatta driften av byskolorna. Idag föreligger inget förslag om att
avveckla skolorna i Tjörnarp eller Gudmuntorp.
Förslag till beslutsmotivering
Motionen avslås då barn- och utbildningsnämnden tillförts extra medel för att säkerställa
den fortsatta driften av byskolorna, någon avveckling av byskolorna är där med inte
aktuell.

Beslutsunderlag
1. DOC180 827.pdf Motion att höja andelen avgångselever som är behöriga till gymnasiet
2. Kommunfullmäktige 2018-11-28 (2018-11-28 KF §164).doc
3. Alliansens budgetförslag 2019.docx
4. Kommunfullmäktige 2018-11-28 (2018-11-28 KF §157)
5. Tjänsteskrivelse Motion att höja andelen avgångselever som är behöriga till gymnasiet
(V).docx
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-01-29 (2019-01-29 KSAU §12).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/467
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Val av Höörsambassadör för år 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Enligt näringslivschefens förslag.

Ärendebeskrivning
Ärendet är inte komplett då resultatet av kommunstyrelsens överläggningar ska
presenteras i särskild form.

Årets Höörsambassadör har utsetts varje år sedan 2005. Utmärkelsen går till en person,
ett företag eller en förening, som genom sin verksamhet, sitt arbete, sitt sätt att agera och
synas, har visat sig vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör, och förstärkt
den positiva bilden av vår kommun.
Dessa har fått utmärkelsen tidigare år:
2017 H65 Höörs damlag och Skånes Djurpark
2016 Konstgillet MittSkåne
2015 Jonas Andersson från multisportlaget Team Peak Performance.
2014 Elever och lärare på Young Masters Program, Ringsjöskolan
2013 Stiftsgården Åkersberg
2012 Damlaget H65 Höör
2011 Incendi Glasblåseri
2010 Christer ”Blixten” Jönsson genom Americars
2009 Tord Bonde genom Bosjökloster Slott
2008 Klinta Kryddor & Grönt
2007 Viggo Edén och Tord Nihlén genom Höörs Sommaropera
2006 Höör Jazz
2005 Skånes Djurpark
Följande förslag har inkommit till årets Höörsambassadör:
Josefin Landgren
Höör barock
Lars Hector

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2019-02-01

12 (14)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2019/46

9

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering 2019

Ärendebeskrivning
Inga delegeringsbeslut har inkommit då kallelsen skickas.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/469

10

Anmälningar till KS au i januari och KS i
februari 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
181207.pdf Minnesanteckningar - Styrgruppen Pågatåg Nordost, 2018-12-07,
minnesanteckningar
HFAB 181024.pdf, Styrelseprotokoll HFAB 181024
VA-GIS nämnden 2018-12-11 § 109.doc, Beslut i VA-GIS nämnden 2018-12-11
angående återrapportering - Reducering av avgift för lagerlokaler - Höörs kommun
Reducering av avgift för lagerlokaler - Höörs kommun, MSV-L-008 Rutin för bedömning
av reduktion för
lagerlokaler.docx
Reducering av avgift för lagerlokaler - Höörs kommun, PM - Återrapportering Reducering av avgift för lagerlokaler - Höörs kommun.docx
Beslut i VA-GIS nämnden 2018-12-11 angående återrapportering - Uppföljning av
debitering - Hörby och Höörs kommun, VA-GIS nämnden 2018-12-11 § 110.doc
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av debitering - Hörby och Höörs kommun.docx
PM - Uppföljning av debitering - Hörby och Höörs kommun.docx
Förordnande av begravningsombud, Förordnande av begravningsombud för kommunerna
i Blekinge, Kronobergs och Skåne län(9465651).pdf
Styrelseprotokoll 2018-11-07.pdf, Protokoll styrelsemöte MERAB 181107
Sammanvägda intervjuer 181116 3.1.pptx, Minnesanteckningar MalmöLundregionen
Styrelsemöte 181206
Minnesant Styrelsemöte MLR 181206.pdf
Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-11 § 129.doc, Beslut i Miljö- och
byggnadsnämnden 2018-12-11 angående uppföljning intern kontroll 2018
Tjänsteskrivelse.docx, intern kontroll
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2019/47

11

Inbjudningar till Kurser och konferenser
KS AU/KS 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Svahnberg ska delta i Tillitsbaserad styrning –
Konferens för ekonomer i kommun och landsting.

Ärendebeskrivning
Kommunens ledningsgrupp har beslutat delta i Tillitsbaserad styrning – Konferens för
ekonomer i kommun och landsting. Ledningsgruppen har bett kommunstyrelsens
ordförande Johan Svahnberg delta i konferensen tillsammans med ledningsgruppen.

Beslutsunderlag
1. inbjudningar till kursers och konferenser januari 2019.pdf
2. Tillitsbaserad-styrning-Konferens-för-ekonomer-i-kommun-och-landsting-1.pdf
3. kompletterande inbjudningar inkomna efter kallelsen till KSAU1DOC190 201.pdf
4. kompletterande inbjudningar efter KSAU2DOC190 201.pdf
_____

