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§ 194

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ledamöter är närvarande utom Maria Truedsson (MP) och Stefan Liljenberg (SD).
Maria Truedsson (MP) ersätts av Sven Stark (MP) och Stefan Liljenberg (SD) ersätts av
Lars Andersson (SD).
Ordförande konstaterat att det är 13 beslutande ledamöter närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/48

§ 195 Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Susanne Asserfors (S) och Helena Ohlson (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet torsdag, 2018-10-18, kl. 16.30.
3. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.

Ärendebeskrivning
Maria Truedsson (MP) och Stefan Liljenberg (SD) står på tur att justera enligt upprättat
justeringsschema för 2018.
Susanne Asserfors (S) och Helena Ohlson (SD) anmäler sig frivillig.
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.
Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om någon annan ledamot kan justera protokollet på
torsdagen den 2018-10-18.
Helena Ohlson (SD) och Susanne Asserfors (S) förklarar att de kan justera dagens
protokoll.
Ordföranden konstaterar att Susanne Asserfors (S) och Helena Ohlson (SD) utses att
justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 2018-10-18.
Kommunstyrelsens bifaller förslaget

Beslutsunderlag
Justeringstillfällen och justeringsperson KS 2018.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-16

6 (47)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/207

§ 196

Delårsrapport 2018

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport per 2018-08-31 godkänns.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef, Linda Andersson och Verksamhetsutvecklare, Helena Sjöholm, föredrar
ärendet.
En rapport har tagits fram som beskriver kommunens verksamhetsmässiga och
ekonomiska resultat för årets första åtta månader tillsammans med en prognos för
resterande månader.
Rapporten indikerar att 70 % av kommunfullmäktiges mål nås. Det ekonomiska resultatet
beräknas bli 6,8 MSEK.
Rapporten har tagits fram enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614) och
ramverket för integrerad redovisning (IIRC).
Resultatanalys
Viktiga faktorer för att nå kommunfullmäktiges mål är medborgarnas uppfattning om:
• Höörs kommun som en plats att bo och leva på
• sin delaktighet i samhällsutvecklingen
• förtroendet för kommunledningen.
Det är ökade skatteintäkter och statsbidrag i kombination med lägre löneutveckling som
bidrar till att resultatet beräknas vara positivt för 2018. Även om kommunens
betalningsberedskap har sjunkit bedöms den vara god genom en soliditet på 52 %. De
finansiella riskerna har ökat något under året eftersom kommunen har fler
borgensåttaganden.
Nämnderna redovisar underskott jämfört med tilldelad budgetram. För att kommunen ska
ha kontroll över budget i balans. De åtgärder som vidtagits är inte tillräckliga eller ger
effekt under kommande tvåårsperiod. Ny uppföljning ska göras efter oktober månad.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning av styrelser och nämnders prognoser för 2018
Instans

Prognos måluppfyllelse 2018 Prognos avvikelse mot budget 2018

Kommunstyrelsen

100%

0,0

Socialnämnden

100%

- 1,4

Barn och utbildning

42%

- 8,1

Miljö och bygg

86%

-1,3

Kultur och fritid

90%

-0,1

Tekniska nämnden

100%

0,4

VA-GIS skattefinansierad

100%

0,0

VA-GIS avgiftsfinansierad

86%

0,0

Överläggning
Ekonomichefen och verksamhetsutvecklaren kommenterar resultatet och ger en lägesbild
av den interna kontrollen. De kommenterar att vissa redaktionella ändringar i
delårsrapporten ska göras inför utskicket till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterar resultatprognosen. Det konstaterade att:
Majoriteten av barn och utbildnings underskott beror på gymnasieskolan, vars kostnader
kommunen inte direkt kan påverka då kommunen köper den största delen av
verksamheten. Nämndernas har och kommer att vidta åtgärder som dock främst får effekt
på längre sikt.
Ny uppföljning ska göras efter oktober månad.
Utskottet konstaterade också att kommunens styrmodell behöver utvecklas inför nästa
mandatperiod. Ledamöternas lärdomar och reflektioner av styrning och ledning under
denna mandatperiod bör ligga till grund för utvecklingsarbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade även att socialnämndens underskott uppgår till
- 2,7 miljoner men att kostnaderna för försörjningsstöd varit – 1,3 miljoner lägre än
budgeterat vilket påverkat resultatet positivt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterade vidare att barn- och utbildningsnämndens
underskott bland annat beror på ökade kostnader för gymnasieskolan, – 5,5 miljoner, men
att – 2,6 miljoner i underskottet beror på andra faktorer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att båda nämnderna bör redovisa vilka möjliga
åtgärder som kan vidtas för att åtgärda underskotten.

Överläggning
Ekonomichef Linda Andersson visar att det på sidan 24 i delårsrapporten framgår att
Migrationsverket inte tagit emot kommunens ansökan.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Helena Ohlson (SD) yrkar att det ska förtydligas i delårsrapporten eller protokollet att det
är Migrationsverket som inte tagit emot kommunens ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse.docx
Delårsrapport per 31 augusti 2018 - Höör Delår 2018 1003c.pdf
2018-09-17 SN § 111.doc
Tjänsteskrivelse budget i balans.docx
KS uppmärksammas.docx
Genomfört budget i balans.docx
Förslag budget i balans.docx
Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN §144).doc
BUN verksamhetsberättelse 2018 rev 180924.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport rev 180924.docx
BUN Investeringsredovisning.pdf
BUN Investeringsredovisning tabell.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §224).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/533

§ 197 Budget 2018, äskande ur
kommunstyrelsens medel för förfogande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet till de berörda sektorerna för att förtydliga vilka behov som är
aktuella utifrån i nämnderna fattade beslut.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef, Linda Andersson, föredrar ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har under året tagit ett antal beslut för att minska sina
kostnader och klara den tilldelade budgetramen. En del av besluten är att ta bort förskolor
med endast en avdelning. Dessa förskolor är kostsamma bland annat eftersom ingen
samordning kan göras vid öppningar och stängningar.
När en verksamhet ska lämna en lokal, kräver fastighetsbolaget att lokalen återställs så
att den kan nyttjas av annan verksamhet. Det kan vara att ta bort lekredskap och
återställa marken med gräs eller annan beläggning för att effektivisera driften av ytorna.
För 2018 beräknas kostnaderna uppgå till 170 000 kr och fördelar sig enligt:
Ärlan

30 000 kr

Flodhästen

50 000 kr

Kastanjen

90 000 kr

För 2019 beräknas kostnaderna uppgå till 150 000 kr och fördelar sig enligt:
Konvaljen

100 000 kr

Tjörnebo

50 000 kr

Barn- och utbildningsnämnden har inte tagit med dessa kostnader i sina beräkningar,
men även om dessa räknas med kommer flytten att vara ekonomiskt försvarbar. En del
kostnader är redan debiterade på fastighetsenheten.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till de berörda sektorerna.
Yrkandet biträds av Fredrik Hanell (MP), Rolf Streijffert (SD), Lars Andersson (SD) och
Helena Ohlson (SD), Jörgen Ekman (L), Erik Mårtensson (KD), Christer Olsson (M) och
Anna Palm (M).

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Lars-Olof Andersson (C).
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande från Lars-Olof Andersson (C) om att
ärendet ska återremitteras. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska
återremitteras och konstaterar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Olof
Anderssons (C) yrkande och ärendet återemitteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskräskandeåterstlokal.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §225).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/489

§ 198

Budget 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Den kommunala skattesatsen för år 2019 ska vara 21,88 skattekronor.
2. Budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021 antas, med tillägg av en förklarande stjärna
(*) vid kommunstyrelsens sparbeting på sidan 4 så att det tydligt framgår att
kommunstyrelsens sparingsbeting är 1.13 %.
3. Investeringsbudget 2019-2023 antas
4. Exploateringsbudget 2019-2023 antas
5. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader.
6. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning
får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
7. PO-pålägget fastställs till 37,46 %.
8. Internräntan fastställs till 1,5 %.
9. Kommunfullmäktiges mål är oförändrade jämfört med budget 2018.
10. Inför budget 2020 ska fördelningen av det generella besparingsuppdraget ses över för
att eventuellt fördelas på annat sätt mellan nämnderna.
Reservation mot beslutet
Jörgen Ekman (L) reserverar sig mot beslutet.
Maria Boström-Lambrén (S) har inkommit med en protokollsanteckning.

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.
Budgeten behandlades i kommunstyrelsen i juni. Sedan dess har det skett en del
förändringar. Revisionen har tillförts 78 tkr eftersom kommunen har dubbla revisioner

Justerande

Utdragsbestyrkande
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under årets första månader. De nya revisorerna tillträder vid årsskiftet, men de gamla
sitter kvar tills årsredovisningen för 2018 är behandlad.
Med anledning av inrättandet av den nya sektorn för arbete och folkhälsa flyttades
verksamheter. Det har flyttats 2 828 tkr från kommunstyrelsen till kultur- och
fritidsnämnden, 4 811 tkr har flyttats från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden
samt 13 389 tkr från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden.
Gymnasieverksamheten är flyttad från barn- och utbildningsnämnden för att ekonomiskt
tillhöra kommunstyrelsen, men verksamhetsmässigt skötas av kultur- och fritidsnämnden.
För att säkerställa att gymnasieverksamheten får rätt budgetram, har verksamheten
tillförts ytterligare 1,7 mnkr utöver inflationskompensation, volymkompensation och ett
extra tillskott på 4,1 mnkr. Dessutom är besparingen på 1,7 mnkr reducerad från barnoch utbildningsnämndens ram, vilket motsvarar den 2 procentiga besparingen för
gymnasieverksamheten. Totalt utökades ramarna med 3,4 mnkr. För att finansiera detta
minskades kommunstyrelsens medel för förfogande med 2,4 mnkr till 5 mnkr. Resterande
miljon fördelades som en besparing på samtliga nämnder. I budgetförslaget är nu
besparingen för nämnderna på 2,13 % för 2019.
Även all vuxenutbildning ska flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och
fritidsnämnden, motsvarande 10 860 tkr. Denna summa kommer att justeras efter
avstämning barn- och utbildningschefen och sektorschefen för arbete och folkhälsa. Nytt
material kommer att lämnas vid sammanträdet. Slutsumman är den samma, det är endast
en fördelning mellan nämnderna.
Investeringsbudgetarna är också förändrade efter den nya verksamhetsfördelningen
mellan nämnderna. Även här kommer vissa justeringar göras mellan kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Yrkanden
Jörgen Ekman (L) yrkar i andra hand gällande beslutspunkt 2 att Kommunstyrelsen ska
ha samma sparbeting som de andra nämnderna och överskjutande del ska läggas som
en satsning till Barn- och utbildningsnämnden i budget 2019.
Jörgen Ekman (L) yrkar i andra hand att det ska införas en liten stjärna (*) på sida 4 vid
kommunstyrelsens sparbeting med en förklaring.
Christer Olsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yrkandet biträds av Anna Palm (M).
Christer Olsson (M) yrkar avslag på Jörgens Ekmans (L) förstahandsyrkande.
Yrkandet biträds av Anna Palm (M).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag till beslut på punkt nummer två.
Ordföranden konstaterar att det finns totalt två yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns ett bifalls yrkande från Christer Olsson (M) som
biträds av Anna Palm (M).
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Mot det yrkandet står ett ändringsyrkande gällande beslutspunkt 2 från Jörgen Ekman (L)
innebärande att Kommunstyrelsen ska ha samma sparbeting som de andra nämnderna
och överskjutande del ska läggas som en satsning till Barn- och utbildningsnämnden i
budget 2019.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Ekmans (L) yrkande och konstaterar att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden konstaterar att det finns ett avslagsyrkande från Christer Olsson (M).
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Ekmans (L) yrkande, att det ska införas en
förklarande stjärna (*) vid beslutspunkt två och konstaterar att kommunstyrelsen bifaller
yrkandet.

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseBudget2019v2.docx
Budgetberedningens förslag på driftsbudget - BB förslag på driftsbudget rev 180927.pdf
Budgetberedningens förslag på investeringsbudget - BB förslag på investeringsbudget rev
180927.pdf
Budgetberedningens förslag på exploateringsbudget - BB förslag på
exploateringsbudget.pdf
Budgetberedningens förslag på kommunfullmäktige mål - BB förslag på fullmäktiges
mål.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §226).doc
_____
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Dnr KSF 2018/40

§ 199 Ärendebalansförteckning vårterminen
2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Ärendebalansförteckning avseende beslut tagna under perioden 2018-01-01—201806-30 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.
Kommunkansliet har översänt ärendebalansförteckning av beslut i kommunfullmäktige till
respektive nämnd eller sektorschef/enhetschef för återrapportering av status för
verkställighet, d.v.s. när det är verkställt, hur eller när det beräknas verkställas.
Ärendebalansförteckning 2018 innehåller svar från respektive nämnd eller sektorschef på
verkställighet av beslut i kommunfullmäktige mellan 2018-01-01 – 2018-06-30. De
ärenden som ännu inte verkställts från föregående ärendebalansförteckningar har flyttats
över och finns med i förteckningen för 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ÄBF VT 2018.docx
Sammanställning av svar ÄBF.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §227).doc
_____
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Dnr KSF 2018/190

§ 200 Parlamentariska gruppens slutrapport:
Förslag till politisk organisation och
arbetsformer mandatperiod 2018-02-22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Föreslå kommunfullmäktige att på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december
2018 besluta:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett organisationsförslag
där nämnders verksamhetsområden samordnas och koncentreras med ambitionen att
minska antalet nämnder. I utredningen ska övervägas om det finns stödfunktioner att
samordna i till exempel beställar-utförarmodell. Är utredningen inte färdig bemannar
kommunfullmäktige nämnderna i december 2018 utifrån dagens organisation och med en
tydlig signal om att nämnder under 2019 och framåt kommer slås samman. Ledamöter
som tillsätts har i uppdrag att arbeta för ett bra samgående.
2. Antalet ledamöter ska vara 41 stycken i kommunfullmäktige. Antalet ersättare ska vara
hälften dock minst två per parti. Motivet är att säkra det demokratiska inflytandet. Därmed
avslås motionen från Johan Svahnberg (M). KSF 2017/511
3. Antalet ledamöter i kommunstyrelsen och nämnder ska vara oförändrat utifrån dagens
situation. Kommunstyrelsen får utifrån sin utredning ta ställning till om antalet ledamöter
behöver förändras utifrån nämndens uppdrag.
4. Antalet ersättare i kommunstyrelsen ska vara fem. Antalet ersättare i nämnder ska vara
tre. Förutom i gemensamma nämnder med andra kommuner där antalet ersättare ska
vara detsamma som antalet ledamöter.
5. Ersättarna får ersättning utifrån de principer som gäller idag.
6. Presidiet i styrelser och nämnder ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Funktionen 2 vice ordförande tas bort. Kommunfullmäktiges presidium ska vara
oförändrat. En notering görs att för nämnder som kommunen har gemensamt med andra
kommuner utses ordförande och vice ordförande av det fullmäktige i den kommun som
inrättat nämnden.
7. Presidiets roll, arbetssätt ska framgå av fullmäktiges arbetsordning, samt av
nämndernas reglementen och arbetsordningar.
8. Höörs kommun ska ha arvoderade kommunalråd. Den gemensamma
tjänstgörningsgraden uppgår till 100-150 % av en heltidstjänst. I samband med att
kommunfullmäktige utser dessa förtroendevalda antas en instruktion som beskriver deras
uppdrag, ansvar och arbetssätt.
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9. Varje styrelse och nämnd ska ha en arbetsordning som beskriver hur nämnden arbetar
för att utöva sitt ansvar och en årsarbetsplan som beskriver när styrelsen/nämnden träffas
och vilka frågor som ska tas upp. Motivet är att skapa god planering och undvika extra
sammanträden. Varje nämnd rekommenderas att årligen följa upp sitt arbete. Det är upp
till nämnden att besluta om det ska vara dag- eller kvällssammanträden.
10. En förtroendemannadeklaration tas fram som tydliggör förväntningar på
förtroendevalda, samt samspelet mellan förtroendevalda och till förvaltningen.
11. Förtroendevalda ska efter valet utbildas. Utbildningen ska fokusera på
förtroendevaldas roll, samspel och arbetssätt. Förtroendedeklarationen är en grund i
utbildningen. Samspelet mellan nämndernas presidier och sektorchefer för att optimera
beställning, arbetssätt, styrning och uppföljning av kommunens verksamheter ska särskilt
belysas.
12. Gruppledarnas roll och funktion inom kommunen tydliggörs genom en instruktion.
13. Funktionen kontaktpolitiker tas bort till förmån för att arbeta strukturerat med
medborgar- och intressentdialog.
14. Fullmäktige beslutar vilka nämnder som ska ha ett arbetsutskott. Den parlamentariska
gruppen rekommenderar att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ska ha arbetsutskott.
Kommunfullmäktige noterar att ovanstående ändringar kommer inarbetas i reglementena
under hösten 2018.
Kommunfullmäktige uttalar också att samverkan med andra kommuner är en förutsättning
för en hållbar samhällsutveckling och att kommunfullmäktige är positiv till att etablera
gemensamma nämnder med andra kommuner eller samarbeta genom samverkansavtal.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tillsatt en parlamentarisk grupp som har i uppdrag att ta fram
förslag på hur förtroendeorganisationen ska organiseras. Gruppens uppdrag är att:
* se över hur det politiska arbetet kan effektiviseras och organiseras med målet att
begränsa kostnaderna, värna demokrati och transparens samt göra det lättare att
uppbära politiska uppdrag. Gruppen ska slutrapportera sitt arbete till juni månads ksau
2018 (se beslut i KF den 29 november 2017)
* se över antal ledamöter i kommunfullmäktige (se beslut KF den 20 december 2017)
Parlamentariska gruppen har fokuserat på att ge förslag på hur den politiska
organisationen kan förändras i syfte att begränsa kostnaderna samt hur förtroendevaldas
arbetssätt kan förstärkas i syfte att underlätta ansvarstagande. Parlamentariska gruppen
ger förslag inom tre områden; antalet nämnder, nämndernas bemanning och
förtroendevaldas arbetssätt.
Parlamentariska gruppen har haft som utgångspunkt att varje kommun behöver hitta sin
organisationsform för att säkerställa att det kommunala uppdraget utövas optimalt. Valet
av organisationsform behöver anpassas till interna och externa faktorer. En lista med
faktorer som påverkar Höörs kommun har därför tagits fram. Vidare har gruppen gjort en
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analys av legala krav kommunallagen ställer på kommuners organisation samt en analys
av de verksamhetsformer som finns i kommunallagen.
Parlamentariska gruppen konstaterar att oberoende av organisationsform behöver
följande processer fungera:
* Lednings och samordning
* Ärende- och beslutsprocessen
* Resultatstyrningsprocessen
* Information- och kommunikationsprocessen
* HR-processen
Förtroendevalda behöver också ha insikt i sitt ansvar och förmåga att utöva det.
Parlamentariska gruppen har inte gått igenom arvodesreglementet med motiveringen att
en annan arbetsgrupp med förtroendevalda har arbetat med denna fråga. Givetvis har
arvodesreglementet en stor påverkan på de politiska kostnaderna. Parlamentariska
gruppens rekommendation är endast att kommunfullmäktige fastställer reglementet innan
mandatperiodens slut med motivet att nya ledamöter inte ska besluta om sina egna
arvoden. Ärendet bordlades av Kommunstyrelsen den 14 augusti 2018 § 150.
Yrkanden
Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till förslaget men att beslutspunkt 4 och 6 ska lyftas ut
ur beslutsförslaget.
Christer Olsson (M) yrkar bifall men att kommunfullmäktige ska behandla ärendet först i
december 2018. Yrkandet bifalles av SD-gruppen bestående av Rolf Streijffert (SD), Lars
Andersson (SD) och Helena Ohlson (SD).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden.
Ett yrkande från Susanne Asserfors (S) innebärande att beslutspunkt 4 och 6 ska lyftas ur
beslutsförslaget.
Ett yrkande från Christer Olsson (M) innebärande att liggande beslutsförslag antas men
att kommunfullmäktige ska behandla ärendet först i december 2018.
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner bifall för Christer Olssons (M)
yrkande.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att anta föreliggande
beslutsförslag med förändringen att ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige först i
december 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från parlamentariska gruppen 7 juni 2018.docx
Parlamentariska gruppens slutrapport 19 juni 2018.docx
Demokratins legitimitet och medborgardialog 6 mars Höörs kommun 2018 (2).pptx
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-06-19 §166.doc
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 150
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-16

19 (47)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/418

§ 201 Arbetsordning för politiskt styrgrupp
för strategisk samverkan mellan Hörby
och Höör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna avtal om strategisk samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun.
2. Godkänna arbetsordningen för den politiska styrgruppen för samverkan.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar likalydande
beslut.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun och Höörs kommun samverkar inom ett antal områden.
Kommunstyrelserna har inrättat en politisk styrgrupp för samverkan i syfte att leda,
utveckla, koordinera och följa upp samverkan. Styrgruppen består av kommunstyrelsens
arbetsutskott i respektive kommun. Beslutet om styrgruppen fattades i samband med att
respektive kommunstyrelse tog en avsiktsförklaring om strategisk samverkan.
I enlighet med beslutet har ett samverkansavtal och en arbetsordning tagits fram. Avtalet
beskriver hur kommunerna samverkar och styrgruppens roll. Avtalet behövs för att
komplettera avsiktsförklaringen.
Arbetsordning beskriver styrgruppens uppgifter och arbetsformer. Arbetsformerna handlar
om hur styrgruppen sammankallas och hur styrgruppen återkopplar sitt arbete till
kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen för samverkan har beredet förslaget på avtal och arbetsordning
på sitt sammanträde den 26 september 2018. Kommunstyrelserna föreslås därefter
godkänna avtalet och arbetsordningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Avtal om strategisk samverkan
3. Arbetsordning för politisk styrgrupp för samverkan
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §238).doc
_____
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Dnr KSF 2018/366

§ 202 Principer för att beräkna och fördela
kostnader vid samverkan Hörby och Höör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna principerna för att beräkna och fördela kostnader vid samverkan mellan
Hörby kommun och Höörs kommun. Beslutet innebär att principerna är underlag då
enskilda samverkansavtal tecknas.
2. Principerna följs upp årligen. Ansvaret för uppföljningen har kommunstyrelsens
arbetsutskott genom den politiska styrgruppen för samverkan. Styrgruppen har rätt att
göra indexregleringar och redaktionella ändringar i dokumentet. Större förändringar ska
godkännas av kommunstyrelsen i respektive kommun.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar likalydande
beslut.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun och Höörs kommun samverkar inom ett antal områden. Kommunerna har
också antagit en avsiktsförklaring för att fördjupa samverkan och identifiera nya
samverkansområden. Samverkan mellan kommunerna styrs, koordineras och följs upp av
en politisk styrgrupp. Styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive
kommun.
I samverkan uppkommer alltid dialoger om hur kostnaderna ska beräknas och fördelas.
Det kan handla om i vilken utsträckning indirekta kostnader (så kallade oh-kostnader)
som till exempel verksamhetsstöd som HR, chefsledning, ekonomistöd och kanslistöd ska
inkluderas och i så fall hur de ska beräknas. Dialogen handlar även om hur kostnaderna
ska fördelas och följas upp.
Det saknas etablerade regelverk, normer eller modeller för hur dessa kostnader ska
beräknas och fördelas. Kommuner runt om i landet räknar på olika sätt. Ibland används
även olika beräkningsmodeller och fördelningsmodeller inom olika samverkansområden
även om parterna är desamma. Samverkande kommuner behöver därför komma överens
om hur beräkningarna ska ske. Eftersom Hörby kommun och Höörs kommun redan idag
samverkar inom ett antal områden och vill skapa fler samverkansområden är det relevant
att ta fram gemensamma beräkningsprinciper. Principerna utgör grund för att identifiera
och fördela kostnader i enskilda samverkansområden. De är också underlag inför
avtalsskrivning. Genom en huvudmodell ges förutsättningar för:
Beräkningarna sker på ett likartat sätt, oavsett vilket samverkansområde det handlar om
och oavsett vem som är värdkommun.Transparens gentemot medborgare,
förtroendevalda och medarbetare. Genom en beräkningsmodell tydliggörs vilka kostnader
som beräknas och hur de fördelas. Värna lokaliserings- och
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självkostnadsprincipen. Genom att vara överens om beräkningsgrunderna säkerställs att
beräkningarna sker till en självkostnadsnivå. Individuella förutsättningar som de
samverkande parterna har skalas bort. Det säkerställs också att den summa respektive
part betalar verkligen går till samverkansområdet och inte finansiera olika ambitionsnivåer
som parterna kan ha.
Dokumentet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från båda
kommunerna, där bland annat ekonomicheferna ingått. Principerna ligger till grund för
samverkansavtal som kommer skrivas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Tjänsteskrivelse principer för fördelning av kostnader vid samverkan.docx
Principer för att beräkna och fördela kostnader vid samverkan Hörby Höör 180926.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §239).doc
_____
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Dnr KSF 2016/364

§ 203

Samordnad varudistribution - förstudie

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förstudien godkänns och läggs till handlingarna.
2. Ärendet tas upp igen i kommunstyrelsen i februari 2019 för ställningstagande om
eventuella åtgärder ska vidtas med anledning av studien.

Ärendebeskrivning
Under våren 2018 har Höörs kommun tillsammans med Hörby, Åstorps, Klippans och
Bjuvs kommuner deltagit i en förstudie om samordnad varudistribution. Arbetet har skett i
projektform med Länsstyrelsen som samordnare och projektet har delfinansierats av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Syftet med projektet var att höja kunskapsnivån om och undersöka förutsättningarna för
samordnad varudistribution i respektive kommun. Arbetet har utmynnat i en kostnads- och
nyttoanalys. Resultatet av arbetet är, för Höörs del, sammanställt i bilagd förstudierapport.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förstudie samordnad varudistribution180913.docx
Samordnad varudistribution Höör rapport 181004.pdf
Kostnads- och nyttomatris för Höörs kommun180913.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §228).doc
_____
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Dnr KSF 2018/354

§ 204

Fossilbränslefria kommuner 2.0.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Höörs kommun ska delta i projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0.
2. Beslutet gäller under förutsättning att de nio andra kommunerna fattar beslut om
deltagande.

Ärendebeskrivning
Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne
Under perioden 2016-2018 har Höörs kommun tillsammans med nio andra kommuner
deltagit i projektet Fossilbränslefria kommuner. Projektets syfte har varit att minska
användningen av fossil energi i kommunernas verksamheter. Målen är att kommunerna
gemensamt (som medeltal) ska uppnå 100 procent fossilfri el, 90 procent fossilbränslefri
uppvärmning och 50 procent fossilbränslefria resor och transporter.
Vid statistikgenomgången i början av 2018 hade Höör uppnått 100 procent fossilfri el och
93 procent fossilfri uppvärmning. De stora utmaningarna för vår kommun har varit att
minska användningen av fossil energi i resor och transporter men även här har framsteg
nåtts. De fossilbränslefria drivmedlen har ökat med åtta procentenheter till 24 procent och
de fossilbränslefria tjänsteresorna har ökat med fyra procentenheter till 40 procent. (KSF
2015/566.)
Nytt projekt – Fossilbränslefria kommuner 2.0
Bland de deltagande kommunerna och hos de projektledande organisationerna,
Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne, har frågan väckts om möjligheten att
fortsätta arbeta med bland annat de årliga statistikuppföljningarna och insatser för
fossilbränslefria resor och transporter. Med anledning av detta har Höörs kommun blivit
tillfrågad om intresset för att delta i ett fortsättningsprojekt som i nuläget har
arbetsnamnet Fossilbränslefria kommuner 2.0.
För Höörs kommuns del har arbetet med att bli fossilbränslefri gått framåt under de år vi
deltagit i Fossilbränslefria kommuner. Under projekttiden har arbetet till stor del handlat
om att ställa om system och förbereda för förändringar. I det sammanhanget har det varit
mycket värdefullt att ha stöd av projektet, inte minst genom möjligheten att dela
erfarenheter, metoder och material med andra kommuner men också genom
projektledarnas driv och målmedvetenhet.
Höörs kommun har åtagit sig att arbeta för ett fossilbränslefritt Skåne 2020. Genom att
delta i ett fortsättningsprojekt har vi chansen att få aktiv hjälp med att hitta framgångsrika
verktyg och arbetsmetoder för att nå detta mål.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fossilbränslefria kommuner 2 180913.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §229).doc
_____
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Dnr KSF 2017/225

§ 205 Investeringsramar för Sätofta förskola
och gymnastiksal
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Uppdra åt Samhällsbyggnadssektorn i samarbete med HFAB fortsätta projektarbetet
enligt alternativet 3 med intentionen att projektkostnaden inte ska överstiga 90 miljoner
kronor och årshyresnivån inte överstiga 7,6 miljoner kronor.
2. Godkänna BUNs hemställan, BUN 2018-06-18 § 113 punkt 1 gällande köksvolym samt
avslå BUNs hemställan punkt 2 gällande separering och senareläggande av idrottshallens
tillbyggnad då kostnaden för idrottshallen är inräknad i punkt 1.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-04-26, KF § 58 är intentionen för det fortsatta
arbetet att projektkostnaden för Sätoftaskolans lokalförsörjning ska hållas inom
beräknade 75 miljoner kronor exkl. kostnader allmän platsmark. Omfattning av och hur
projektarbetet skall bedrivas framgår av beslut i kommunfullmäktige 2015-06-17, KF § 73.
Beslut om exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Sätofta 18:54 fattades i
kommunfullmäktige 2017-08-30, KF § 109.
Kostnadsbedömning för nybyggnation av åtta avdelningar förskola i ett plan, storkök,
matsal, musiksal mm. samt tillbyggnad för skolledning och tillbyggnad idrottshall uppgick i
mars 2016 till cirka 75 miljoner exkl. kostnader för allmän platsmark.
Under hösten 2017 formerades en styr- och projektgrupp i syfte att leda projektet i
enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2015-06-17, KF § 73. Beslutet innebär bland
annat att ett nära samarbete med av barn- och utbildningssektorns utvalda representanter
är av stor vikt. Projektgrupp bestående av representanter från Barn- och
utbildningssektorns ledning, skolverksamhet, förskoleverksamhet och måltidsverksamhet
tillsammans med Samhällsbyggnadssektorns strategiska enhet och HFAB har träffats en
gång i månaden och tillsammans med anlitad arkitektfirma tagit fram planlösning för
lokalbehovet.
Styrgruppen, bestående av Barn- och utbildningsnämndens ordförande och 1:e vice
ordförande, kommundirektör, Barn- och utbildningschef, Samhällsbyggnadschef, HFAB’s
fastighetschef och föredragande från projektgruppen har träffats kvartalsvis, senast i
augusti månad, för återkoppling om projektets framskridande och beslutsfattande.
Arbetet i projektgruppen, där skol-, förskole-, och måltidsverksamheten varit synnerligen
delaktiga, har mynnat ut i ett totalt lokalbehov på cirka 3900 m2 varav cirka 450 m2 är
ombyggnation i befintlig skolbyggnad. Tillbyggnad av idrottshall är ur
verksamhetssynpunkt idealisk på långsidan, men kostnadseffektivast på den södra
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gaveln. Enligt tidigare bedömning var ytbehovet cirka 2800 m2. Ökningen i ytbehov beror
till största del på barn- och utbildningsverksamhetens krav och önskemål.
Produktionskostnaden är beräknad till cirka 35 000 kronor i genomsnitt per m2 utifrån
rådande konjunktur, kvalitetsnivå och objektsspecifika omständigheter. Kostnaden
innefattar utemiljö och oförutsedda kostnader men inte allmän platsmark. Enligt tidigare
bedömning var kostnaden beräknad till 27 000 kronor per m2.
Sammantaget innebär detta efter ny kostnadsbedömning av HFAB att
produktionskostnaden efter mindre justeringar uppgår till 122 miljoner kronor för ett
konventionellt platsbyggt produktionsförfarande med tung fasad, återfinns som alternativ
1 i tjänsteskrivelsen.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-19 § 190 (Dnr KSF 2018/20) att
uppdra åt Samhällsbyggnadssektorn i samarbete med HFAB fortsätta projektarbetet enligt
alternativet 2 med intentionen att projektkostnaden inte ska överstiga 103 miljoner kronor
och årshyresnivån inte överstiga 8,6 miljoner kronor samt att uppdra åt
Samhällsbyggnadssektorn i samarbete med HFAB utreda och presentera förslag på
standardkoncept, alternativ 3 innehållande samtliga funktioner med översiktlig
kostnadskalkyl och hyresindikation under september månad.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2015-06-17 (2015-06-17 KF §73)
2. Kommunfullmäktige 2017-04-26 (2017-04-26 KF §58).doc
3. Kommunfullmäktige 2017-08-30 (2017-08-30 KF §109).doc
4. Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-18 (2018-06-18 BUN §113).doc
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-06-19 (2018-06-19 KSAU §190).doc
6. Tjänsteskrivelse - Sätoftaskolans lokalförsörjning KSF 2017 225.pdf
7. Skrivelse från Jeanette Schildt, förskolechef och Victoria Berntsson, förskolechef
8. Kommentarer från Lisbeth Bonthron, Barn- och Utbildningschef och Anna Sjöbeck,
Rektor Sätoftaskolan
9. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §234).doc
_____
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Dnr KSF 2018/376

§ 206 Framtida skolstruktur - analysbehov Skolutredningen/högstadiestruktur
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdrar till kommundirektören att anlita extern kompetens att ge förslag på optimal
framtida skolstruktur för grundskolans verksamhet i Höörs kommun med hänsyn till
verksamhetskvalitet, resurshushållning befolkningsprognoser och förutsättningar ur
lokalförsörjningsperspektiv.
2. Medel tas ur kommunstyrelsens budgetram.
3. Resultatet av analysen ska presenteras för kommunstyrelsen senast mars 2019.

Ärendebeskrivning
KPMG redovisade 2018-06-13 sin genomlysning av för- och grundskola i Höörs kommun.
I rapporten konstateras att två av kommunens grundskolor F-6 har betydligt färre än
rekommenderat minimum 200 elever per enhet. För åk 7-9 gäller minimum 300 elever där
Sätoftaskolans åk 7-9 har betydligt färre elever. Efter stöd i SOU 2015:101 samt i skriften
”Klarar den lilla skolan de stora kraven – om skolavveckling eller skolutveckling” (201502-16) bedömer KPMG i ovan nämnda rapport ”…att kommunen bör överväga att lägga
ner skolenheter som är ekonomiskt ineffektiva och där risk finns för att utbildningen inte
kan erbjudas i enlighet med skollagen, till exempel vad gäller tillgången till en samlad
elevhälsa och särskilt stöd utifrån elevers behov.”
Befolkningsprognosen för Höörs kommun pekar på en volymökning i skolans åk F-9 med
381 elever fram till år 2030. Motsvarande 78% av denna ökning (296 elever) bedöms ske
till år 2025 och ökningen väntas ske i centrala delarna av Höörs kommun medan
landsbygdens elevunderlag prognosticeras ha låg varians över tid.
Svar på frågan om hur kommunens framtida skolstruktur bör se ut är grundläggande för
att kunna fatta beslut kring om- och nybyggnation av skollokaler. Geografisk placering,
elevvolymer och stadieindelning för framtida skolstruktur behöver fastställas.
Barn- och utbildningssektorn menar att utredning, analys och beslutsunderlag till följd av
KPMGs rekommendation för en optimering av framtida grundskolestruktur i Höörs
kommun bör utarbetas av en extern kompetens med hänsyn till verksamhetskvalitet,
befolkningsprognoser och resurshushållning. En sådan utredning ska också ligga till
grund för kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan och är därför angelägen att
genomföra utifrån kommunövergripande perspektiv.
Yrkanden
Rolf Streijffert (SD) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Genomlysning av för- och grundskola_Höörs kommun_slutgiltig version.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §240).doc
_____
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Dnr KSF 2018/355

§ 207

Handlingsplan för Skånes Friluftsliv

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Översända friluftslivssamordnarens Remissvar ”Handlingsplan för Skånes friluftsliv”
daterad 2018-09-19 som sitt svar på Länsstyrelsen Skånes remiss

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att samordna arbetet med att förverkliga regeringens
friluftslivspolitik i Skåne och har tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för
2018-2020. Handlingsplanen är det första steget i att få en samlad bild av läget för
Skånes friluftsliv och vilka åtgärder som behövs för att förverkliga friluftslivspolitiken i
regionen. Länsstyrelsen önskar få synpunkter och kompletterande förslag på åtgärder
enlig frågeställningarna i missivbrevet. Svaret ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast
den 20 september men Höörs kommun har fått svarstiden förlängd till den 20 oktober.

Synpunkter
Höörs kommun menar att den föreslagna handlingsplanen är relevant och innehåller
viktiga frågor och många bra åtgärder. För en kommun som Höör är samarbete med
andra kommuner, i exempelvis nätverk och workshops, ett bra sätt att effektivt kunna
jobba med friluftsfrågor. Flera av åtgärderna ligger väl i linje med översiktsplanens mål för
friluftslivet i Höör. Höörs kommun har däremot en del synpunkter på prioritering av
åtgärder, samt vilka aktörer som är tänkta att medverka i åtgärderna.
Vilka åtgärder är Höörs kommun beredda att medverka i?
De av länsstyrelsen angivna åtgärderna kommer inte innebära ökade kostnader för Höörs
kommun. De flesta åtgärder är sådana som man redan arbetar med och övriga åtgärder
är sådana som kan förenkla arbetet för friluftslivssamordnaren genom att andra
kommuner och aktörer inom friluftslivet kan bidra med kunskap och erfarenhet.
Förutsättningen för att Höörs kommun ska medverka i något som innebär ökade
kostnader för kommunen är att det finns medel avsatta för de åtgärderna.

Nedan listas några av de viktigaste generella synpunkterna. För synpunkter på enskilda
åtgärder samt utveckling av de generella synpunkterna, se yttrandet.
• Hot mot friluftslivet: Höörs kommun skulle sätta värde på att handlingsplanen sattes i
perspektivet av en regional analys av vilka som är svårigheterna i arbetet och hoten mot
ett utvecklat friluftsliv (exempelvis en SWOT-analys).
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• Det är ett glapp mellan regeringens politiska mål och vad de konkret innebär för skånskt
friluftsliv. Vi skulle gärna se att man listar mer konkret vad varje mål skulle innebära för
Skåne.
• Riksintresse för Friluftsliv borde inkluderas i den regionala handlingsplanen.
• Inte bara översiktsplanerna utan även detaljplanerna borde nämnas som viktiga
styrdokument i den regionala handlingsplanen.
• Tillsammans med allemansrätten borde strandskyddet behandlas i den regionala
handlingsplanen.
• Precisering av aktörer: framför allt aktörer som kan representera mindre företag inom
besöksnäringen och nysvenskars behov.

Beslutsunderlag
1. Remiss, Länsstyrelsen Skåne
2. Handlingsplan för Skånes friluftsliv – remissversion
3. Fullständigt remissvar för Handlingsplan för Skånes friluftsliv
4. Tjänsteskrivelse Remissvar Handlingsplan Skånes friluftsliv
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §235).doc
_____
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Dnr KSF 2018/336

§ 208 Fördjupad översiktsplanering för
småstaden Höör och aktualitetsprövning
av ÖP
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Uppdrag lämnas att förbereda fördjupad översiktsplanering för småstaden Höör med
utgångspunkt i ny översiktsplan, avsnitt U2.8 efter dagens diskussion.
2. Ärendet ska presenteras för beslut om planuppdrag i det nytillträdda
kommunfullmäktige tillsammans med frågan om översiktsplanens aktualitet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 20 juni 2018. Beslutet har inte överklagats och
har därför vunnit laga kraft. Det finns alltså en aktuell översiktsplan till grund för
kommunens fortsatta arbete med bostadsutbyggnad, tätortsutveckling och
naturupplevelser mm.
Det finns dock alltid fler frågor för strategisk planering och en översiktsplan blir aldrig
”färdig”. Avsnitt U2.8 i översiktsplanen beskriver behovet av att fördjupa planeringen för
småstaden Höör genom ett nytt ÖP-uppdrag. Samtidigt vet vi att de närmaste åren
kommer att innebära nya förutsättningar i flera avseenden som också behöver inarbetas i
översiktsplanen.
Ett fördjupat ÖP-uppdrag ger möjlighet för det nyvalda kommunfullmäktige att påverka
översiktsplanen utan att göra en helt ny plan. På det viset kan nya politiska mål integreras
i samhällsbyggandet på ett bra sätt.
Inriktning för det förberedande arbetet
Samhällsbyggnadssektor konstaterar att översiktsplanens avsnitt U2.8 om fördjupad
planering för småstaden är en bra utgångspunkt för ett nytt ÖP-uppdrag. Även kapitlet
Byar i utveckling innehåller frågor som behöver fortsatt strategisk hantering och som kan
vara lämpliga att följa upp genom nytt ÖP-uppdrag.
Därutöver bedömer samhällsbyggnadssektor preliminärt att nytt ÖP-uppdrag behöver ta
hänsyn till:
Ny mandatperiod – möjlighet anpassa översiktsplanen till eventuella nya mål, särskilt när
det gäller bostadsförsörjning och befolkningstillväxt
Utvecklingen på bostadsmarknaden. Nya analyser behövs och följs upp genom
ställningstaganden i ÖP, eventuellt även nytt bostadsförsörjningsprogram
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Klimatrisker, VA och vattenförsörjning – ny kunskap och nya förutsättningar behöver följas
upp. Kan påverka tidigare ställningstaganden, både när det gäller lämplig
markanvändning och utbyggnadstakt.
Samhällsbyggnadssektor förutsätter att översiktsplanen kan uppdateras genom ändringar
och att den nyss antagna översiktsplanen kommer att fortsätta att gälla i allt väsentligt
under den nya mandatperioden.
Inför KF:s beslut om ÖP-aktualitet och nytt planuppdrag behövs dels en beredning av
planläget och dels förslag till avgränsning, tidplan och resurser för det nya uppdraget.
Beredningen samordnas med planering för måldialog med nya förtroendevalda våren
2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
ÖP U2.8 Fördjupad planering för småstaden
Fastställda ÖP-handlingar, Hänsynsdelen
Fastställda ÖP-handlingar, Utvecklingsdelen
Fastställda ÖP-handlingar, Plan för Ringsjöbandet
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §231).doc
_____
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Dnr KSF 2015/184

§ 209 Yttrande över samrådsunderlag för
höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunarkitektens yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas till
Trafikverket.

Ärendebeskrivning
Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba
regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. Den nya järnvägen skapar möjlighet för
snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare arbetspendling, avlastar Södra
stambanan och ökar tillgängligheten till Europa. I regeringens beslut om Nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 är projekt Hässleholm–Lund ett namngivet objekt med
byggstart inom planperioden.
Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för höghastighetsjärnväg JönköpingMalmö som färdigställdes våren 2018. Den är ett kunskapsdokument som beskriver
förutsättningarna för att bygga en ny järnväg på sträckan. I juni 2017 lämnade Höörs
kommun synpunkter på en förhandskopia.
Trafikverket genomför nu samråd om miljöpåverkan inför länsstyrelsens beslut om
”betydande miljöpåverkan” (jämför 6 kap 23-26 §§ miljöbalken). Samrådsunderlaget
bygger på de projektmål, förutsättningar och underlag som togs fram i samband med
åtgärdsvalsstudien.
Yrkanden
Rolf Streijffert (SD) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Beslutsunderlag
Samrådsremiss för anläggning av höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund i Skåne län Hm-Lu_Samrådsremiss_BMP.docx
hm_lu_samradsunderlag_20180831.pdf
hm_lu_planlaggningsbeskrivning_20180831.pdf#
Tjänsteskrivelse
Synpunkter gällande åtgärdsvalsstudie för höghastighetsjärnväg 170512.docx
Yttrande gällande samrådsremiss för anläggning av höghastighetsjärnväg Hässleholm Lund i Skåne län
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §232).doc
_____
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Dnr KSF 2018/346

§ 210

Flytt av de frivilliga skolformerna

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. De frivilliga skolformerna, gymnasiet, Komvux, särvux och SFI överförs till
Arbetsmarknad- och Kultursektorn fr o m 2019-01-01.
2. Det ska säkerställas att den ekonomiska ramen för gymnasieverksamheten är i balans.
3. Ekonomichefen ges uppdrag att förtydliga de ekonomiska styrprinciperna för dessa
verksamheter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat, 2018-01-31, att inrätta en ny sektor Arbetsmarknad och
Kultur, för att på ett effektivt och värdeskapande sätt organisera kommunens
arbetsmarknadsinsatser, integrationsinsatser, kultur- och fritidsverksamhet i en sektor
med tillhörande nämnd. Detta för att skapa förutsättningar för utveckling, samverkan och
hög måluppfyllelse med avseende på inkludering, integration och egenförsörjning genom
ett salutogent förhållningssätt och god handledning. Målsättningen är att öka andelen
självförsörjande kommunmedborgare och öka graden av innanförskap och upplevd
delaktighet.
Förutsättningarna på arbetsmarknaden ändras snabbt och ställer stora krav på att
kommunen erbjuder vägledning och utbildnings möjligheter för att täcka arbetsmarknaden
och det lokala näringslivets behov. För att lyckas med detta är målsättningen att ta tillvara
och utveckla synergier mellan arbetsmarknad, integration, kultur- och fritidsverksamheten
och utbildningsinsatser.
Utbildningsinsatserna är starkt förknippade med inkludering och
arbetsmarknadsinsatserna. För att samordna dessa insatser på bästa sätt för
kommunmedborgarna är det viktigt att även de frivilliga skolformerna kommer att ingå i
den nya sektorn. De frivilliga skolformerna innefattar gymnasieskolans nationella
program, gymnasieskolans introduktionsprogram, Komvux (grundläggande, gymnasial
och yrkesvux), Särvux (grundläggande och gymnasial) och SFI.
Vid överförandet av gymnasieskolan till Arbetsmarknad och Kultur sektorn är det viktigt
att titta på de ekonomiska konsekvenserna då det inte går att påverka kostnaderna för
gymnasieutbildningarna. Under ett flertal år har kostnaderna för gymnasieverksamheten
överstigit budget. Om detta underskott ska belasta Arbetsmarknad- och Kultursektorn blir
konsekvenserna stora. Kostnaderna för gymnasiet kommer att utgöra en betydande del
av sektorns budget.
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BUN § 126 flytt av de fria skolformerna till Kultur- och fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse BUN flytt av frivilliga skolformer
Frivilliga skolformer ekonomi.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-21 (2018-08-21 KFN §71)
Tjänsteskrivelse kansli.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU
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Dnr KSF 2018/367

§ 211 Samverkansavtal för GIS Hörby och
Höör kommuner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna avtalet om att samverka i drift och utveckling av geodata. Verksamheten
drivs under namnet Geoinfo MittSkåne, med Höörs kommun som värdkommun.
2. Avtalet ersätter det samverkansavtal som tecknades 2013.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar likalydande
beslut och Hörby kommun antar reglemente för gemensam nämnd för räddningstjänst och
VA.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun och Höörs kommun har samverkat i drift och utveckling av geodata
(karta/GIS) sedan 1 januari 2014 genom en gemensam nämnd (VA-GIS-nämnden).
Avtalet om samverkan och inrättandet av nämnden godkändes av kommunfullmäktige i
Höörs kommun den 19 juni 2013, § 56, och kommunfullmäktige i Hörby kommun den 24
juni, § 80.

Kommunerna vill fortsätta samverka inom geodataområdet. Däremot vill kommunerna
flytta ansvaret för verksamheten från den gemensamma nämnden till kommunstyrelsen i
Höörs kommun. Motivet är att öka verksamhetens strategiska betydelse och skapa bättre
förutsättningar för att ge stöd till kommunernas kärnverksamheter. Utöver att det politiska
ansvaret för verksamheten flyttas från den gemenamma nämnden till kommunstyrelsen i
Höörs kommun är det inget i driften av samverkansområdet som ska förändras. Höörs
kommun ska fortsätta vara värdkommun. VA-GIS-nämnden står bakom förslaget.

Beslut om att kommunerna ska samverka i GIS-frågor genom avtal där Höörs kommun är
värdkommun fattades av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 29 augusti 2018 § 113
(KSF 2017/406). Hörbys kommunfullmäktige kommer hantera frågan på sammanträdet i
september då kommunfullmäktige i augusti beslutade om minoritetsåterremiss.

Eftersom det politiska ansvaret ska flyttas har ett nytt förslag till samverkansavtal tagits
fram. Avtalet följer en annan avtalsmall än tidigare avtal. Det gör att avtalet är omarbetat
och innehåller några nya rubriker.
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Kommundirektörernas roll för att stödja samverkansområdet har också förtydligats
tillsammans med principer för hur kostnaderna ska fördelas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Tjänsteskrivelse kommundirektör Höörs kommun och Hörby kommun.
3. Samverkansavtal för Geoinfo MittSkåne.
4. Samverkansavtal mellan Hörby kommun och Höörs kommun avseende VA/GIS
nämnden i Höör och Hörby (2013).
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU)
_____
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Dnr KSF 2018/368

§ 212

Samverkansavtal Räddningstjänsten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna avtalet om att samverka inom räddningstjänstområdet genom en gemensam
nämnd där Höörs kommun är värdkommun.
2. Avtalet ersätter det samverkansavtal som tecknades 2013.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar likalydande
beslut.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun och Höörs kommun har samverkat inom räddningstjänstområdet i olika
former sedan 2006. Från 1 september 2013 har kommunerna samverkat genom ett avtal
som bland annat inneburit att kommunerna delat tjänster mellan varandra.
Kommunstyrelsen i respektive kommun har haft ansvaret för avtalet.

Kommunerna vill fortsätta samverka inom verksamhetsområdet och fördjupa samverkan
genom att inrätta verksamheten under en gemensam nämnd. Det innebär att det politiska
ansvaret för verksamheten övergår från respektive kommunstyrelse till den gemensamma
nämnden. Motiven för detta är bland annat att:
Uppnå kostnadseffektivitet genom att använda resurser gemensamt och arbeta utifrån
samma rutiner och tidplaner.
Öka verksamheternas integritet gentemot andra verksamheter. Räddningstjänsten har
myndighetsutövning och kan ge föreläggande, även gentemot kommunen vid t ex
brandtillsyn.
Säkerställa en samsyn av gemensamma risker och insatsförmåga.
Däremot ska kommunstyrelsen i respektive kommun ha kvar ledningsansvar vid höjd
beredskap samt krisledningsnämndens uppgifter och verksamhet vid extraordinära
händelser. Dessa frågor får enligt lag inte läggas på en gemensam nämnd.
Verksamheten ska inrättas i en nämnd som även ansvarar för vatten och avlopp. Denna
nämnd ska träda ikraft den 1 januari 2019.
Beslut om detta fattades av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 29 augusti 2018 §
113 (KSF 2017/406). Hörbys kommunfullmäktige kommer hantera frågan på
sammanträdet i september 2018 då kommunfullmäktige i augusti beslutade om
minoritetsåterremiss i syfte att få säkerställt att den avgiftsfinansierade verksamheten
särskiljs från den skattefinansierade, vilket är säkerställt och verifierat.
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Höörs kommunfullmäktige har även godkänt reglementet för nämnden (VAräddningstjänstnämnden). Hörby kommunfullmäktige hanterar även denna fråga på
september sammanträdet.
Nytt förslag på samverkansavtal har tagits fram. Motivet till att ta fram ett nytt avtal är att
det politiska ansvaret flyttas. Det gör också att fler frågor behöver regleras än vad tidigare
avtal gjorde. Det handlar om frågor som uppsägning av avtalet, insyn i verksamheten,
principer för kostnadsfördelning, arkivering, förhållande till tredje part,
övergångsbestämmelser m.m.
Avtalet följer den avtalsmall som kommunerna använt för att ta fram avtal inom andra
samverkansområden som kommunerna har.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Tjänsteskrivelse kommundirektör Hörby kommun och kommundirektör Höörs kommun
3. Avtal om samverkan i räddningstjänstfrågor genom en gemensam nämnd
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU)
_____
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Dnr KSF 2018/369

§ 213 Samverkansavtal för allmän VAförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna avtalet om att fortsätta samverka inom allmän VA-försörjning. Verksamheten
ska fortsätta drivas genom en gemensam nämnd där Höörs kommun är värdkommun.
2. Avtalet ersätter det samverkansavtal som tecknades 2013.
3. Ovanstående beslut gäller från och med 2019-01-01 under förutsättning att båda
kommunerna fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun och Höörs kommun har samverkat inom allmän VA-försörjning (VA) sedan
1 januari 2014 genom en gemensam nämnd (VA-GIS-nämnden). Avtalet om samverkan
och inrättandet av nämnden godkändes av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 19
juni 2013, § 56, och kommunfullmäktige i Hörby kommun den 24 juni, § 80.
Kommunerna vill fortsätta samverka inom verksamhetsområdet på det sätt som sker idag.
Däremot vill kommunerna att nämndens verksamhetsområde ska förändras genom att:
Ansvaret för geodata (GIS) flyttas från den gemensamma nämnden till kommunstyrelsen i
Höör.
Ansvaret för räddningstjänst övergå från kommunstyrelsen i Höör och tekniska nämnden i
Hörby till den gemensamma nämnden.

Beslut om detta fattades av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 29 augusti 2018 §
113 (KSF 2017/406). Hörbys kommunfullmäktige kommer hantera frågan på
sammanträdet i september 2018 då kommunfullmäktige i augusti beslutade om
minoritetsåterremiss i syfte att få säkerställt att den avgiftsfinansierade verksamheten
särskiljs från den skattefinansierade.

Ett förslag på nytt samverkansavtal för VA-området har tagits fram. Motivet till att ta fram
ett nytt avtal är att det avtal om samverkan som tecknades 2013 både reglerar samverkan
inom VA och GIS. I det nya förslaget till avtal har de delar som rör GIS (geodata) tagits
bort och lagts i ett separat avtal, som kommer hanteras för sig. Även ett samverkansavtal
för räddningstjänsten kommer att tas fram.
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Det nya förslaget till avtal följer också en annan avtalsmall än tidigare avtal. Det gör att
avtalet är omarbetat och innehåller några nya rubriker.

I förslaget till avtal hänvisas till beslut om principer för kostnadsfördelning och ekonomisk
redovisning som fastställdes av respektive kommunstyrelse (Höör 2017-06-07 KS §163
och Hörby 2017-10-16 KS §238).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Tjänsteskrivelse från kommundirektören i Höörs kommun och Hörby kommun
3. Avtal om samverkan inom allmän VA-försörjning genom gemensam nämnd
4. Samverkansavtal mellan Hörby kommun och Höörs kommun avseende VA/GIS
nämnden i Höör och Hörby (2013)
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §246).doc
_____
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Dnr KSF 2015/408

§ 214 Principer om beräkning och fördelning
av kostnader avseende
Överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Godkänna principer för att beräkna och fördela indirekta kostnader.
2. Principerna biläggs existerande samverkansavtal.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar likalydande
beslut.

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2019 driver Hörby kommun och Höörs kommun överförmyndarfrågor
genom en gemensam nämnd. Respektive kommunstyrelse har tidigare godkänt och
antagit ett samverkansavtal. Detta avtal kompletteras nu med en bilaga om hur kostnader
för verksamheten ska beräknas och fördelas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse bilaga till samverkansavtal
överförmyndarnämnden.docx
2. Principer för att beräkna och fördela kostnader inom överförmyndarnämnden - Bilaga 1
Principer för att beräkna och fördela kostnader inom överförmyndarnämnden 26
september.docx
3. Samverkansavtal - Samverkansavtalöverförmyndarv171103.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §249).doc
_____
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Dnr KSF 2018/400

§ 215 Tidplan för sammanträden för
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Den föreslagna tidplanen för kommunfullmäktiges sammanträden 2019 antas.
Kommunstyrelsen beslutar:
Den föreslagna tidplanen för kommunstyrelsens sammanträden 2019 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskansliet har tagit fram ett förslag till tidplan för kommunstyrelsens
arbetsutskotts, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande har båda lämnat
synpunkter på tidplanen. Planen är framtagen utifrån de principer avseende tidpunkt för
sammanträden, tid mellan sammanträden och tid för utskick av kallelser som är sedan
tidigare etablerade i kommunen.

Beslutsunderlag
Utkast tidplan 2019 KSAU KS KF - 180928.docx
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §260).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-10-16

44 (47)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/11

§ 216 Redovisning av beslut tagna med stöd
av delegering 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa
besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande:
Redovisning av Leif Svensson delegeringsbeslut för perioden 20180601-20180712
( DOC180 827.pdf) KSF 2018/7
Redovisning av Petra Geistrands delegeringsbeslut (inga beslut anmälda denna
period) för perioden KSF 2018/9
Redovisning av kanslichefens delegeringsbeslut: att sekretessbelägga vissa
dokument innan utlämnande (beslut-utlämnande.docx), KSF 2018/10 (innehåller
personuppgifter)
Redovisning av kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut
(Delegeringsbeslut), KSF 2018/337
Redovisning av ekonomikontorets + kommundirektörens delegeringsbeslut (inga beslut
anmälda denna period), KSF 2018/16

Beslutsunderlag
1. Anmälan Leif Svenssons delegationsbeslut till KS 20180601-20180712
2. Beslut att sekretessbelägga vissa dokument innan utlämnande
3. Delegeringsbeslut - KSO
_____
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Dnr KSF 2018/345

§ 217

Anmälningar till KS au och KS i oktober

Ärendebeskrivning
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls enligt följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden, Adjungerande ledamöter från KS au till Kultur- och
fritidsnämndens sammanträden och presidiemöten (2018-08-21 KFN § 68.doc) KSF
2018/162:11
2. Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Beslut angående kompetenssatsning för
förtroendevalda och tjänstemän (Doc180 920.pdf) KSF 2018/388
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-31
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-02

Beslutsunderlag
1. 2018-08-21 KFN § 68.doc
2. DOC180 920.pdf
3. Protksau180831.doc
4. Protksau181002.doc
_____
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Dnr KSF 2018/21

§ 218 Inbjudningar till Kurser och
konferenser KS AU/KS 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anna Palm (M), Susanne Asserfors (S), Lars-Olof Andersson (C) och Christer Olsson (M)
ska delta i Slutkonferens, fossilbränslefria kommuner den 3 december 2018 i Malmö.
Konferensen är kostnadsfri.

Ärendebeskrivning
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst och timersättning vid deltagande i kurser och konferenser som
kommunstyrelsen uppdragit dem att delta i. Detta gäller inte Stefan Lissmark (S) och
Anna Palm (M) då de har fast arvode. Höörs kommun betalar då även resekostnader till
och från kursen/konferensen, eventuella boendekostnader samt anmälningsavgifter. I
beslutet redovisas vem som ska delta, vilken kurs/konferens det rör sig om, vem som
arrangerar kursen/konferensen, när den äger rum, om det är heldag eller halvdag samt
anmälningsavgiften.

Kommunstyrelsens ledamöter kan ta del av kurser och inbjudningar på följande
webbsidor:
www.lansstyrelsen.se
https://kfsk.se/konferens
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
https://www.kefu.se/kurser

Beslutsunderlag
Save the date! Fossilbränslefria kommuner.png
_____
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Dnr KSF 2018/15

§ 219 Rapport från kurser och konferenser
2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen från kurser och konferenser läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Michael Andersson, kommer att översända information, angående
Gisslaved och Östra Göinge via e-post och ledamöterna kommer att motta inbjudan till
gemensam genomgång.

Mer information kommer att lämnas vid en träff med representanter från Östra Göinge
kommun. Samtliga förtroendevalda kommer att inbjudas till denna träff.
_____
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