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Plats och tid

Mejeriet 4
Tisdagen den 15 januari 2019 kl 13:15
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Utses att justera

Pehr-Ove Pehrson (L), Stefan Lissmark (S)
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Paragrafer 1 - 16

Sekreterare

Daniel Mattsson
Ordförande

Johan Svahnberg (M)
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Övriga

Susanne Andersson (M)
Lars-Håkan Persson (M)
Mattias Svensson (L)
Martin Olsson (C)
Margareta Johansson (KD)
Jill Andersson (S)
Lena Mårtensson (S)
Kenneth Kallin (MP)
Christel Lindqvist (V)
Lars Andersson (SD)
Daniel Mattsson, Kommunsekreterare, KLK, Kanslienheten
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
Anneli Andersson, Planarkitekt, Strategiska enheten,
Samhällsbyggnadssektorn § 7
Linda Andersson, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret §§ 4 - 6
Jesper Sundbärg, Projektsamordnare, Samhällsbyggnadssektorn
§8
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Dnr KSF 2018/461

§1

Upprop

Beslut
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstaterar ordföranden att
samtliga beslutande ledamöter är närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/461

§2

Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan

Beslut
1. Pehr-Ove Pehrson (L) och Stefan Lissmark (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet fredagen, 2019-01-18, kl. 09.00.
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.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2019/21

§3

Val av ledamöter, ersättare och presidium
till kommunstyrelsens arbetsutskott för
mandatperioden 2019 - 2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Välja Johan Svahnberg (M), Pehr-Ove Pehrson (L), Lars-Olof Andersson (C), Stefan
Lissmark (S), Olle Krabbe (V) och Stefan Liljenberg (SD) till ledamöter i
kommunstyrelsens arbetsutskott perioden 2019 – 2022.
2. Välja Camilla Källström (M), Katarina Gisow (L), Martin Olsson (C), Maria BoströmLambrén (S), Maria Truedsson (MP) och Rolf Streijffert (SD) till ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
3. Välja Johan Svahnberg (M) till ordföranden, Pehr-Ove Pehrson (L) till 1:a vice
ordföranden och Stefan Lissmark (S) till 2:a vice ordföranden i kommunstyrelsens
arbetsutskott för perioden 2019 – 2022.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/232

§4

Budget 2019, VEP 2020-2021 Kommunstyrelsen

Beslut
Ärendet återremiteras med motiveringen att handlingarna inte har skickats i tid.

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.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) och Olle Krabbe (V) yrkar återremiss med anledning av att
handlingarna inkommit för sent för att styrelsens ledamöter ska ha haft möjlighet att ta
ställning till förslaget.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återemitteras eller avgöras idag.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning:
Ja = Bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Nej = Bifall till Stefan Lissmarks (S) och Olle Krabbes (V) förslag om återremiss.
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att sex ledamöter röstar Ja och sju
ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunstyrelsen beslutar bifall Stefan Lissmarks
(S) och Olle Krabbes (V) förslag om återremiss.
Följande ledamöter röstade JA: Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Katarina
Gisow (L), Camilla Källström (M), Pehr-Ove Pehrson (L) och Johan Svahnberg (M).
Följande ledamöter röstade NEJ: Roger Stenberg (SD), Rolf Streijffert (SD), Stefan
Liljenberg (SD), Olle Krabbe (V), Maria Truedsson (MP), Maria Boström-Lambrén (S) och
Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Budget 2019, VEP 2020-2021 för kommunstyrelsen
2. Tjänsteskrivelsebudget2019KS.docx
Justerande

Utdragsbestyrkande
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3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §293).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/458

§5

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 samt
tidplan för ekonomisk uppföljning 2019

Beslut
Kommunstyrelsen antar tidplan för ekonomisk uppföljning med prognos för 2019 enligt
förslag.

Ärendebeskrivning
En ekonomisk uppföljning med prognos lämnas efter februari, april, maj och oktober. Efter
augusti lämnas en delårsredovisning och när året är slut lämnas en årsredovisning.
Strävan är att lämna en uppföljning så snart som möjligt efter uppföljningsmånadens
utgång för att informationen ska vara aktuell. Av denna anledning kan inte uppföljningen
alltid skickas med kallelsen. Den kommer då att delas ut på sammanträdet eller skickas
kort före sammanträdet. De ekonomiska uppföljningarna innehåller endast en uppföljning
av driftsbudgeten förutom efter april då även en investeringsuppföljning görs. Förslag på
tidplan finns i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsetidplanmånadsuppf.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §294).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/462

§6

Firmatecknare för Höörs kommun 2019

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

Ärendebeskrivning
Med anledning av nytt år måste firmatecknare för Höörs kommun, organisationsnummer
212000-1116, för år 2019 beslutas.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2016/214

§7

Detaljplan för del av Höör 57:17 (etapp 2b
och 3, Kvarnbäck) - för antagande

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:
1. granskningsutlåtandet godkänns
2. detaljplan för del av Höör 57:17 (Kvarnbäck etapp 2b och 3) antas
3. plankostnader ska ingå vid köp av fastighet

Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt kommunstyrelsens beslut 2018-09-11
§ 184 under tiden 2018-09-25 – 2018-10-16. Inkomna yttranden redovisas och
kommenteras i ett granskningsutlåtande. Sex stycken yttranden, varav 2 med synpunkter,
inkom på granskningshandlingarna och ett yttrande med synpunkter kvarstår från
samrådet. Detaljplanen som bedrivs med utökat förfarande följer gällande översiktsplan
och det finns en gällande detaljplan för området, ”del av Åkersberg 2:1 m fl. fastigheter
(Kvarnbäck)” som vann laga kraft 2007-01-25, med tillägg 2010 gällande borttagning av
eldningsförbud. Vid beslut i kommunstyrelsen att ställa ut planen för samråd,
kommunstyrelsen 2018-05-15 §102, bedömdes planförslaget samtidigt inte medföra
betydande miljöpåverkan.
Trafikverket har haft synpunkter på utredningar som inte bedöms påverka planförslaget
men som innebär viss komplettering i trafikutredning och ny riskutredning som planeras
vara klara inför antagandet. Lantmäteriet har haft vissa synpunkter och granne i väster
har haft synpunkter i samrådet gällande utformningen av bebyggelsen utmed
Timjanvägen.
Länsstyrelsen har inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL.
Planens syfte enligt 4 kap.30 och 32 § PBL är att tillåta en sammanhållen blandad
bostadsbebyggelse, enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Flerbostadshus
föreslås i 2-4 våningar och tillåter centrumanvänding i det norra kvarteret direkt väster om
infarten Koriandervägen. Enbostadshus, parhus och radhus tillåts i 1-2 våningar.
Byggnaders placering och höjder anpassas till landskapet som sluttar mot sydsydväst och
fastigheternas nivåer ska ansluta till allmän platsmark på ett naturligt sätt. Planen
möjliggör ny gatuslinga mellan Timjanvägen i väster och Kvarnbäcksvägen i öster, kallad
Koriandervägen. En kortare gatuslinga skapar tillfart till fastigheter i sydost.
Detaljplanen är en så kallad ”flexibel plan” som tillåter en variation av bostadstyper.
Antalet bostäder går därför inte att slå fast, men cirka 75 bostäder kan komma att uppnås,
vilket översiktsplanen anger och trafikplaneringen utgår ifrån. 11 stycken fastigheter i sydsydväst sluttning är dock tydliga för enfamiljshus. De är placerade intill Timjanvägen och

Justerande

Utdragsbestyrkande
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etapp 2a, söder om Koriandervägen samt utmed kortare gatuslingan mot dalen.
Avsikten är att utnyttja marken bättre ur hållbarhetssynpunkt och ur samhällsekonomiskt
perspektiv jämfört med den gällande planen från 2007. Det innebär att fler bostäder kan
byggas och att trafiklösningar, tidigare ”stickgator” med vändplatser nu gatuslingor, och
VA-lösningar kan anordnas med bättre funktionalitet och ekonomi. Strandskyddet, 100 m
från Höörsån, upphävs inom kvartersmark och gatumark inom planområdet.
Strandskyddet är upphävt inom detta område även i gällande detaljplan från 2007.
Förprojektering med höjdsättning har färdigställts och är på väg för upphandling för mark
och anläggnings- arbeten. Schaktning kommer göras så att husen kan byggas med platta
på mark och slänterna kommer alltså inte vara tillräckliga för suterränghus.
Planbeskrivningen innehåller en illustrationskarta som visar ett förslag till bebyggelse och
flexibiliteten av hur marken kan bebyggas beskrivs. Exempelvis kan mark där
flerbostadshus i 2 våningar ritats likväl bebyggas med radhus eller parhus och i vissa fall
med enbostadshus. Illustrationen visar alltså en av många möjligheter till
bebyggelsesutformning. Det är som alltid plankartan med bestämmelser som juridiskt
gällande vad som tillåts byggas. Då kommunen äger marken avgör kommunen vilken
slags bebyggelse, inom detaljplanens ramar, som marken ska försäljas och avstyckas till.
Detaljplanen är alltså inte gjord efter önskemål från givna exploatörer utan erbjuder
möjlighet att uppfylla olika slags bebyggelse och upplåtelseformer efter efterfrågan.
Optimalt är om det blir en variation av bostads- och upplåtelseformer för att få en blandad
befolkning och fungerande flyttkedjor inom Höör.
För området gäller detaljplan sedan tidigare som vann laga kraft 2007-01-25. Nya gångoch cykelvägar knyter samman bebyggelsen med redan utbyggda delar av Kvarnbäck,
Åkersberg samt centrum och naturområden. Byggnaderna placeras i böljande topografi
med tydlig syd- och sydvästsluttning där de högsta byggnaderna, förslagsvis två punkthus
i 4 våningar, placeras på de högsta nivåerna vid infarten till Kvarnbäcksvägen för att
förstärka landskapets former samt för att markera entrén från väg 13. Om de högre husen
byggs kommer de att utgöra ett riktmärke i västra Höör.
Ändringar sedan granskningen
Redaktionella ändringar har gjorts sedan granskningen och i planbeskrivningen har
följande text lagts in inför antagandet:
-Text har lagts till angående beaktande av farlig gods led, väg 13, och riskutredning
biläggs planen. Text angående bedömning av vibrationer, som i granskningsskedet
redogjordes till trafikverket i samrådsredogörelsen, har lagts in i planbeskrivningen och
trafikutredningen har kompletterats med resonemang kring vibrationer. Bullerutredningen
har reviderats med beräkningar av buller, förutom vid 2 och 14 meters höjd även för 9
meters höjd.
-Under avsnittet ”Riksintressen” sid 14 i Planbeskrivningen har text lagts till gällande Väg
13 sedan granskningen: Riksintressen enligt 3 o 4 kap .. Vägen ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av den. Detaljplanen får inte
påverka riksintresset negativt. Väg 13 är på sträckan utanför planområdet utpekad inom
funktionellt prioriterat vägnät som kompletterande regionalt viktig väg. ..
-I planbeskrivningens genomförandedel har förts in att det ska finnas tillgång till en
Justerande

Utdragsbestyrkande
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brandpost med minsta flöde på 600l/min i anslutning till området.Kompletteringar i
trafikutredningen ska tas fram inför KS beslut med kompletterande bullerbedömningar
samt resonemang kring vibrationer samt en uppdaterad riskutredning.
I sak bedöms inte utredningarna påverka planförslaget.
Med de förändringar och kompletteringar som gjorts bedöms detaljplanen kunna antas.
Kvarstående synpunkter som helt eller delvis inte beaktats kvarstår från grannar,
Timjanvägen 5.

Beslutsunderlag
1. Planuppdrag, beslut i kommunstyrelsen 2017-11-13 §295
2. Beslut i kommunstyrelsen om samråd 2018-05-15 §102
3. Beslut i kommunstyrelsen om granskning 2018-09-11 §184
4. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om antagande 2018-12-11 §291
5. Granskningsutlåtande
6. Plankarta
7. Planbeskrvning
8. Grundkarta
9. PM Naturvärdesbedömning
10. Trafikbullerutredning
11. Riskutredning
12. PM vibrations från vägtrafik
13. Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av Höör 57_17(Kvarnbäck 2b och 3)
14. Planbeskrivning (Rättad jämfört med handling beslutsunderlag 7) tillkom på mötet
15. Granskningsutlåtande (Rättad jämfört med handling beslutsunderlag 5) tillkom på
mötet
16. Riskutredning tillkom på mötet
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2017/225

§8

Sätoftaskolans utbyggnad; åtgärdsplan
pga återremiss

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Samhällsbyggnadssektorn uppdras att i samarbete med HFAB genomföra upphandling av
alternativet 3 och utifrån resultatet fastställa en ny projektbudget enligt beslut i
kommunfullmäktige 2018-10-31 § 146.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om investeringsramar för Sätofta förskola
och gymnastiksal genom beslut 2018-10-31 KF § 146. Kommunfullmäktige gav
förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny projektbudget som närmare motsvarar det
tidigare beslutet i kommunfullmäktige 2017-04-26, KF § 58.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2018-10-31 (2018-10-31 KF § 146).doc
2. TjänsteskrivelseinvesteringsramarSätofta181128.docx.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §295).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KSF 2018/438

§9

Ansökan om stöd till verksamheten vid
Skånes Arkivförbund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Skånes arkivförbunds ansökan om ett verksamhetsstöd på 10 000 kr för 2019 avslås.

Ärendebeskrivning
Skånes arkivförbund är en ideell förening med medlemmar från enskilda och offentliga
verksamheter. Arkivförbundet är ett regionalt enskilt arkiv som arbetar för att Skånes
lokalhistoria och föreningsliv bevaras och görs tillgängligt för medborgare och forskning.
Skånes arkivförbund är också en stödfunktion för kommuner på det enskilda
arkivområdet.
Det finns möjlighet att deponera arkivhandlingar i Skånes arkivförbunds arkiv. Handlingar
kan också överlämnas som gåva om föreningen/organisationen har upphört. Skånes
arkivförbund eftersträvar att arkivmaterial deponeras.
Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, hyllavgifter, statliga bidrag från
samverkansmodellen och Kulturrådet, regionalt anslag från Region Skåne samt
kommunala bidrag.

Höörs kommun ingick ett avtal om ett årligt verksamhetsstöd på 10 000 kr med Skånes
arkivförbund år 2014 (dnr KFS 2014/311). Detta avtal sades upp i april 2017 (dnr KFS
2017/251) och upphörde gälla 1 januari 2018. Verksamheten finansieras genom
medlemsavgifter, hyllavgifter, statliga bidrag från samverkansmodellen och Kulturrådet,
regionalt anslag från Region Skåne samt kommunala bidrag.
Höörs kommun betalar medlemsavgift med 250 kronor om året till Skånes Arkivförbund.
Skånes Arkivförbund förvarar inga handlingar för Höörs kommuns räkning men
förvarar en rad föreningsarkiv från föreningar som har eller har haft sitt säte inom
kommunens nuvarande gränser.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om stöd för verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2019 (dnr KFS 2018/438).
2. Tjänsteskrivelseverksamhetsstöd 2019.docx
3. arkiv skånes arkivförbund.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §300).doc
_____
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Dnr KSF 2018/464

§ 10 Delegationsordning för Höörs kommuns
kommunstyrelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Delegationsordningen för kommunstyrelsen antas. Ändringarna i delegationsordningen
börjar gälla 1 januari 2019.
2. VA- Räddningstjänstnämnden uppdras att ta fram en delegationsordning för
räddningstjänstfrågor. Delegationsordningen ska börja gälla 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats utifrån att det politiska ansvaret för
räddningstjänsten övergår till nämnden för vatten, avlopp och räddningstjänst från och
med 1 januari 2019.

Delegationsordningen har också reviderats utifrån att kommunstyrelsen från den 1 januari
2019 övertar det politiska ansvaret för geodata. Ansvaret ligger idag på VA-GIS nämnden.

Det gör att förslaget till delegationsordning har utökats med hantering av geodatafrågor
samtidigt som räddningstjänstfrågor har flyttats ut. Även delegation för
dataskyddsförordningen har lagts till. 2019 kommer delegationsordningen revideras igen i
syfte att moderniseras.

För att det ska finnas en delegationsordning för räddningstjänsten från och med den 1
januari 2019 föreslås VA-GIS nämnden ta fram den, med motivet att nämnden består av
ledamöter både från Hörby kommun och Höörs kommun. Delegationsordningen ska även
behandlas på den nya nämndens första sammanträde.

Kommunstyrelsens ledamöter ska också uppmärksamma att nedanstående frågor inom
geodata är verkställighetsfrågor och därför inte hanteras i delegationsordningen:
Husutstakningar
Gränsutvisningar
Lägeskontroller
Allmän kartproduktion utifrån beställningar
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KOMMUNSTYRELSEN

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Kommunstyrelsens delegationsordning, daterad 181130 (förslag till ny
delegationsordning)
Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2018-08-14 §§ 155 166.doc (nu gällande
delegationsordning)
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §301).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/293

§ 11 Motion ”Av vem ska framtida
miljöinvesteringar i reningsverket i
Ormanäs betalas?” inlämnad av
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör har den 20 juni 2018 lämnat in motionen ”Av
vem ska framtida miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs betalas?”.
Motionärens förslag att kommunfullmäktige ska besluta om VA-kollektivet eller
skattekollektivet ska finansiera framtida miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs.

VA/GIS-nämnden har yttrat sig
VA/GIS-nämnden har yttrat sig i frågan och konstaterat att de har en plan för
investeringar i reningsverket och finansiering därför. Det finns inget i vattentjänstlagen
som hindrar att skattekollektivet finansierar investeringen, det är dock endast 2/3 av
Höörs befolkning som är anslutet till reningsverket.

Kommunledningskontorets inställning
VA/GIS-nämnden, efter årsskiftet, nämnden för VA och räddningstjänst, har uppdraget att
vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (avser bla.
reningsverk) i kommunen. Avgifterna enligt av kommunfullmäktige fastställd VA-taxa ska
täcka alla kostnader för anläggningen. Kommunfullmäktige har således redan fattat beslut
om att investeringar i reningsverket ska belasta avgiftskollektivet. Det är även oförenligt
med befintlig planering att få in investeringar och framtida kapitalkostnader för
investeringarna i den skattefinansierade delen av investerings- och driftsbudgeten.

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseMotionreningsver20181128
Reglemente VA-GIS-nämnd, med rev 2014.docx
Reglemente VA räddningstjänst fastställd.docx
Tjänsteskrivelse - motion - Av vem ska framtida miljöinvesteringar i reningsverket i
Ormanäs betalas.docx.pdf
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VA-GIS nämnden 2018-10-23 § 85.doc
2018-10-02 KSAU § 243.doc
MotionOrmanäs(S).pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §298).doc
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/441

§ 12 Kommunikationspolicy för Höörs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunikationspolicy för Höörs kommun antas att börja gälla 2019-03-01
2. Informations- och kommunikationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2001-09-26
upphör därmed att gälla

Ärendebeskrivning
Kommunikationspolicyn utgör en plattform, en grund för vår kommunikation, med ett antal
principer och tankar som ska utgöra basen för kommunens arbete med information och
kommunikation.
Till dokumentet hör en bilaga med kommunkationsstrategier som är fastställd av
ledningsgruppen.
Kommunikationspolicyn kommer, i det fall den antas, att ersätta ett äldre dokument med
titeln Informations- och kommunikationspolicy, som är antagen av kommunfulllmäktige
2001-10-24, § 94, och finns publicerad på kommunens hemsida.

Yrkanden
Camilla Källström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Kommunikationspolicy
3. Kommunikationsstrategi - bilaga
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §302).doc
5. Informations- och kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2001-10-24 §
94
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/456

§ 13 Lokaler som inte används inom den
kommunala verksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Att uppdra till kommundirektören att begära förhandling hos HFAB i syfte att frånträda
hyresavtalet gällande fastigheterna Höör Klubban 1, Konvaljen 10 samt Munkarp 4:39 och
därefter återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut och redovisning av de
ekonomiska konsekvenserna.

Ärendebeskrivning
Fastigheterna Klubban 1, ”Klubban”, Konvaljen 10, ”Konvaljen” samt Munkarp 4:39,
”Munkarps skola”, används inte längre inom den kommunala verksamheten.
Bedömningen är att det inte heller föreligger något framtida behov av dessa lokaler.
Därför bör nämnda objekt frånträdas för att inte framöver belasta kommunens ekonomi.
Fastigheterna ingår i det hyresavtal som finns mellan kommunen och dess
fastighetsbolag, HFAB. Hyran för dessa lokaler uppgår till sammanlagt cirka 980 000
kr/år.
För att kommunen ska komma ifrån denna kostnad bör HFAB få i uppdrag att försälja
fastigheterna. Alternativet kan möjligen vara att HFAB hyr ut dessa till annan hyresgäst
än kommunen, om detta förefaller som ett lämpligare tillvägagångsätt. De eventuella
ekonomiska konsekvenser som uppstår vid dessa fastigheters utträde ur hyreskontraktet,
måste redovisas av HFAB innan verkställighet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §296).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/21

§ 14 Inbjudningar till Kurser och konferenser
KS AU/KS 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Information om inkomna inbjudningar till kurser och konferenser läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande inbjudningar har inkommit när kallelsen skickas:
Future & Welfare 2019, Malmö Live 7 - 8 mars 2019
Presidiedagar för räddningstjänstnämnder, Elite Hotel Marina Tower Nacka, 5 - 6 februari
2019
Välfärdskonferens 2019, 7 - 8 mars, Scandig Star Hotell Lund, 7 - 8 februari 2019
Kommunstyrelsens ordförande och viceordförandena brukar delta i Välfärdskonferensen
och kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar att även tillträdande ordförande och
vice ordförande i kommunstyrelsen deltar i konferensen.

Beslutsunderlag
DOC181 130.pdf (Inbjudningar till KSau 2018-12-11)
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/447

§ 15 Anmälningar till KS au i december och KS
i januari
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppsala FR 1666-18 Dom 2018-11-27.pdf - Dom från Migrationsverket
Uppsala FR 1663-18 Dom 2018-11-27.pdf - Dom från Migrationsverket
Förordnande som vigselförrättare(9585297).pdf - Beslut från Länsstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen Skåne.pdf
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/11

§ 16 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 (2018-08-06 - 2018-09-20), KSF
2018/7
Redovisning av Leif Svensson delegeringsbeslut (2018-10-01 - 2018-10-31), KSF
2018/7
Redovisning av Petra Geistrand (tf. Räddningschef) delegeringsbeslut (inga beslut
anmälda denna period)
Redovisning av Petra Geistrands delegeringsbeslut för perioden (inga beslut anmälda
denna period)
Redovisning av kanslichefens delegeringsbeslut (inga beslut anmälda denna period),
KSF 2018/10
Redovisning av kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut (inga beslut anmälda
denna period), KSF 2018/16
Redovisning av ekonomikontorets + kommundirektörens delegeringsbeslut (inga beslut
anmälda denna period), KSF 2018/16

Beslutsunderlag
1. DOC181 115.pdf Redovisning av Leif Svensson delegeringsbeslut (2018-10-01 2018-10-31), KSF 2018/7
2. DOC181 217.pdf Redovisning av Leif Svensson delegeringsbeslut (2018-08-06 2018-09-20), KSF 2018/7
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-12-11 (2018-12-11 KSAU §305).doc
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