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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Övriga

Michael Andersson, Kommundirektör, KLK
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, KLK, Kansli
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Linda Andersson, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontoret, §§ 303-308
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Helena Sjöholm, Verksamhetsutvecklare, KLK,§§ 303-311
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Samhällsbyggnadssektorn, Strategiska enheten, §§ 312-315
Johan Lavesson, Väg- och trafikingenjör, Samhällsbyggnadssektorn, § 313
Anton Klacka, Planarkitekt, Samhällsbyggnadssektorn, Strategiska
enheten, § 312
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 303

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
ordinarie ledamöter är närvarande
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/576

§ 304 Val av justerande och godkännande av
föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Anna Palm (M) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, 2017-09-28, kl. 08:30.
3. Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkt 10 ”Utvärdering av samverkan
och partnerskap för destinationsutveckling inom MittSkåne Turism under åren 2015-2017”
och punkt 11 ”Avtal om samverkan och partnerskap för utveckling av besöksnäringen i
MittSkåne från år 2018 och framåt” utgår. Numreringen av ärendena justeras till följd av
ändringen.

Ärendebeskrivning
Anna Palm (M) står i tur att justera. Justeringstiden enligt fastställt justeringsschema.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

6 (33)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/342

§ 305

Delårsrapport per den 31/8 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Delårsrapport per 2017-08-31 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt fastställd tidplan för ekonomisk uppföljning med prognos, ska en delårsrapport
lämnas efter augusti. Uppföljningen är inte klar när utskicket görs till sammanträdet.
Beslutsunderlaget presenteras på sammanträdet.

Beslutsunderlag
1. Sammanställd uppföljning för Höörs kommun – skickas i samband med
sammanträde
2. Samtliga nämnders uppföljningar – skickas i samband med sammanträde
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/23

§ 306

Redovisning av ärendebalansförteckning vt. 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Ärendebalansförteckning avseende beslut tagna under perioden 2017-01-01--2017-0630 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 förteckning 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 över beslut som fattats i
kommunfullmäktige till respektive sektorschef/enhetschef m.fl., för återrapportering av
status för verkställighet, d.v.s. när det är verkställt, hur eller när det beräknas verkställas.
Samlat svar på ärendebalansförteckning vt 2017 innehåller kommentarer
från sektorschef/enhetschef m.fl. på verkställighet av beslut i kommunfullmäktige mellan
2017-01-01 – 2017-06-30. De ärenden som ännu inte verkställts från tidigare
ärendebalansförteckning har flyttats över och finns med i förteckningen för vt 2017.

Beslutsunderlag
1. Samlat svar - Ärendebalanssammanställning 2017-09-25.pdf
2. Tjänsteskrivelse till ärendebalansförteckning 2017-06-30.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/428

§ 307 Redovisning av obehandlade motioner
vt 2017
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Redovisning av obehandlade motioner vt 2017 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lista över obehandlade motioner t.o.m. 2017-06-30 redovisas. I nuläget finns inte några
obehandlade motioner.

Beslutsunderlag
Ej slutbehandlade motioner 2017 och ev rester från 2015-2016.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/5

§ 308

Ekonomichefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Den lämnade informationen från ekonomichefen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen informerar kortfattat om:
1. Likviditet: - 4,6 miljoner; fordran på Migrationsverket 40 miljoner
2. Pensionsförvaltning
3. Personalfrågor

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/7

§ 309

Personalchefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Den lämnade informationen från personalchefen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Personalchefen informerar kortfattat om:
1. Effekter av budgeten
2. Stöd till chefer, nu är det tid för medarbetarsamtal och personalenheten har arbetat
fram en mall för samtalen.
3. Snart påbörjas diskussionerna inför nästa års löneöversyn.
4. Arbetet med planen för likabehandling.
5. Arbetsmiljö på HFAB.
6. Utredning av kök på skolor.
7. Fritidsverksamheten.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

11 (33)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/436

§ 310 Lägesrapport - Arbetssätt och rutiner för
intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Lägesrapporten godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt i våras att arbetet med den interna kontrollen ska
förbättras. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag på aktiviteter som
förstärker den interna kontrollen, samt bidrar till att den interna kontrollen blir optimal (se
tjänsteskrivelse daterad 2017-02-24).
Kommunledningskontoret har inlett arbetet och lämnar här med en lägesrapport.
Aktiviteter för att förstärka den interna kontrollen
1. En förvaltningsgemensam arbetsgrupp för intern kontroll har etablerats.
Arbetsgruppens uppdrag är att:
a. Göra risk- och väsentlighetsanalys.
b. Ta fram interna kontrollplaner för nämnderna.
c. Utveckla arbetssätt och rutiner för intern kontroll.
2. Risk- och väsentlighetsanalys
a. Ett arbetssätt för att göra risk- och väsentlighetsanalysen har tagits fram.
b. Arbetssättet testas nu av arbetsgruppen för intern kontroll.
3. Kommunens arbete med intern kontroll har dokumenterats.
PM:et klargör även roller och ansvar för den interna kontrollen och innehåller mallar i det
interna kontrollarbetet. Arbetsgruppen för intern kontroll kommer att förädla och bearbeta
dokumentet. Det kommer att hanteras av kommunstyrelsen i januari/februari 2018.
Arbetssättet baseras på en analys som gjordes i våras för viktiga faktorer som behöver
vara på plats i en organisation som arbetar med intern kontroll på ett optimalt sätt.
4. Dialog om arbetssättet har förts med revisorerna.

Beslutsunderlag
1. Lägesrapport utveckling av den interna kontrollen.docx (Tjänsteskrivelse daterad 201709-12)
2. Arbetssättet med den interna kontrollen.pdf
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/517

§ 311

Intern kontrollplan 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Följande tre kontrollpunkter ska ingå i 2017 års kontrollplan:
1. Ledning och styrning
2. Uppföljning av effekt av gjorda investeringar
3. Medborgar-dialoger
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Internkontrollplan för 2017 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att godkänna en intern kontrollplan för 2017. Intern kontroll syftar
till att säkra att mål nås och att:
- verksamheten är effektiv och ändamålsenlig utifrån dagens och framtida behov
- informationen om verksamheten är relevant och tillförlitlig
- lagar och normer efterleves

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade i april förslag på granskningsområden för
2017. Förslagen återremitterades till kommunledningskontoret. Kontoret har gått igenom
granskningsområdena och överlämnar förslag på nya områden. De föreslagna
granskningsområdena, så väl som de tidigare föreslagna granskningsområdena, baseras
på de utmaningar för Höörs kommun som redovisas i integrerad redovisning 2016.
Var god se dokumentet ”förslag till internkontrollplan 2017” som beskriver föreslagna
granskningsområden. Tabellen där granskningsområdena räknas upp kan inte visas i
protokollsformuläret.

Beslutsunderlag
Förslag till intern kontrollplan 2017.docx (tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklaren
2017-09-13)
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §56).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/87

§ 312

Trafikverkets åtgärdsvalsstudier för
Väg 13/23 Hörby-Höör-Sandåkra

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har under 2016 genomfört åtgärdsvalsstudier för ombyggnad av väg 13/23
Höör-Hörby samt väg 23 Ekeröd-Sandåkra. Höörs kommun har medverkat i arbetet.
Trafikverket har nu beslutat om inriktning utifrån de färdiga rapporterna.

Beslutsunderlag
1. Slutrapport ÅVS väg 13/23 Höör-Hörby
2. Slutrapport ÅVS väg 23 Ekeröd-Sandåkra
3. Tjänsteskrivelse.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

14 (33)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/385

§ 313 Godkännande av Åtgärdsvalsstudie för
Nybykorset som underlag för fortsatt
planering
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Förvaltningens förslag till ställningstagande om lämpliga åtgärder godkänns.
2. Åtgärdsvalsstudie för cykelpassage – Nybykorset godkänns som underlag för fortsatt
planering, kompletterad med ställningstagande enligt ovan.

Ärendebeskrivning
I Cykelplanen för Höörs kommun är Stanstorpsvägen utpekad som en viktig länk i ett
framtida huvudcykelnät för Höörs kommun. Nybykorset är utpekad som en korsning som
behöver åtgärdas. I planen för Ringsjöbandet beskriver kommunen närmare vilka
utvecklingsförutsättningar som finns i området och vilken funktion cykelvägen och
korsningen kan få.
För att studera vilka möjliga åtgärder har Höörs kommun nu genomfört en
åtgärdsvalsstudie, som bland annat jämför för- och nackdelar med tunnel respektive en
ombyggd korsning i plan. Studien är en del av projektet ”Höör som cykelkommun –
kapacitetsutveckling”, och är delfinansierat av Energimyndigheten. Studien har utförts av
en trafikkonsult med erfarenhet av att utföra liknande studier på uppdrag av Trafikverket.

Beslutsunderlag
PM ÅVS Nybykorset 20170906 slutversion
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/419

§ 314

Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Gemensamt yttrande från MalmöLund-regionen godkänns och översänds till Region
Skåne som svar i fråga om övergripande prioriteringar.
2. Yttrande av Karin Kallioniemi godkänns och översänds till Region Skåne som svar i
frågor som rör cykelvägsplanen samt lokala aspekter av vägarna 13 och 23.
Åtgärdsvalsstudien Cykelpassage Nybykorset bifogas yttrandet som underlag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Karin Kallioniemi uppdras att ändra yttrandet inför kallelsen till kommunstyrelsen så att
det görs tydligt att sträckan Gamla Bo-Ängsbyn, väg 23 (brist-ID 53) bör prioriteras , i vart
fall bör en cykelväg till Bosjökloster prioriteras högt då det är ett viktigt besöksmål. I
yttrandet ska även de nationella planerna för tågtrafiken påpekas då de inte nämns i
planen men är en väsentlig del av Höörs kommuns fysiska planering.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram förslag till Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan)
samt Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne. Till planerna finns en miljökonsekvensbeskrivning. Alla tre dokumenten har sänts på remiss till Skånes kommuner.
MalmöLund-regionens styrelse har på ett tidigt stadium enats om att lämna ett
gemensamt yttrande över RTI-planen. När det gäller cykelvägsplanen lämnar varje
kommun sitt eget yttrande.
MalmöLund-regionens styrelse kommer att besluta om det gemensamma yttrandet vid
styrelsemötet 14 september. Denna tjänsteskrivelse är därför preliminär till dess att det
finns ett färdigt gemensamt yttrande. På motsvarande sätt är även yttrandet preliminärt.
Revideringar kan behöva ske med utgångspunkt i sena ändringar av innebörden i det
gemensamma yttrandet.
Yrkanden
Anna Palm (M) föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:
Karin Kallioniemi uppdras att ändra yttrandet inför kallelsen till kommunstyrelsen så att
det görs tydligt att sträckan Gamla Bo-Ängsbyn, väg 23 (brist-ID 53) bör prioriteras , i vart
fall bör en cykelväg till Bosjökloster prioriteras högt då det är ett viktigt besöksmål. I
yttrandet ska även de nationella planerna för tågtrafiken påpekas då de inte nämns i
planen men är en väsentlig del av Höörs kommuns fysiska planering.
Beslutsordning
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunarkitekten och ett
tilläggsförslag från Anna Palm (M). Ordföranden frågar kommunstyrelsens arbetsutskott
om förslagen bifalls och finner att båda förslagen bifalls.

Beslutsunderlag
1. TN ärende cykelvägsplan 2018 2029.pdf
2. Remissversion RTI-plan 2018-2029
3. Remissversion miljökonsekvensbeskrivning RTI-plan 2018-2029
4. Remissversion Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
5. MalmöLund-regionens gemensamma yttrande över RTI-planen (OBS! ersatt av
handling 9)
6. Yttrande RTI och cykelvägsplan 170911.docx
7. Åtgärdsvalsstudie Cykelpassage Nybykorset.
8. Tjänsteskrivelse.docx
9. MalmöLundregionen gemensamt yttrande RTI-plan 2018-2029.pdf (OBS! tillagt 201709-15, ersätter handling 5).

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2013/290

§ 315

Ärendelogg fysisk planering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Informationen om ärendeloggen för detaljplaner och översiktsplanen läggs till
handlingarna.
2. Ärendeloggarna anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Återkommande redovisning av hur arbetet med planuppdrag löper framåt.

Beslutsunderlag
1. Ärendelogg DP september 2017.pdf
2. Ärendelogg ÖP mm september 2017.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/6

§ 316

Kommundirektören informerar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Avtalet med Kulturhuset Anders ska kompletteras med ett besiktningsprotokoll och en
underhålls- och åtgärdsplan.
2. Kommundirektören uppdras att göra en komplett översyn av måltidsverksamheten i
Höörs kommun. Utredningen ska vara klar senast februari 2018.
3. Höörs kommun ska delta i förstudie om varudistribution.
4. Höörs kommun ska debitera Trafikverket för den tid som Höörs kommun lägger ner för
att delta i arbetet med Höghastighetsbanans utformning och planering.
5. Den lämnade informationen i övrigt läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Michael Andersson informerar bland annat om:
1. Sätoftaskolans lokalförsörjning, nu diskuteras förhållningssätt för miljöfrågor. GuldBrons klassificering. Definition av giftfri förskola. Några ledamöter från BUN ska delta i
styrgruppens möte ca 2 ggr/år när det rör vägvalsfrågor.
2. Riksbyggen - Styrgruppsmöte, Trygghetsboende 2020 (Södra station), Serviceboende
2021 (Maglehill). Detaljplanearbetet kommer delas in i minst två delar varav en avser
skolan och en avser övrig bebyggelse. (KSF 2016/416)
3. Fastighetsfrågor
4. Kulturhuset Anders - föreningen klarar inte att finansiera yttre underhåll.
(se beslutsunderlag handlingar Nr 1-6); (KSF 2017/454)
5. Medborgarförslag om datorfixare för äldre. (KSF 2017/367). Stefan Lissmark (S)
kommer skicka skriftligt svar. Frågan ska inte utredas.
6. Lägesrapport, laglighetsprövning av köpet av fastighet på Åkersberg, (KSF 2017/6)
(YttrandeHöörMålnr60.95.pdf)
7. Södra stationsområdet. Styrgruppsmöte imorgon. Kvarnen. Föreningen vill hitta en
driftsform där kommunen och medborgarna behåller ägandet så att man har kontroll över
användningen. Föreningen vill komma och presentera sina idéer inför kommunstyrelsens
arbetsutskott. Rivningslovet för Silon är i mark- och miljödomstolen för prövning.
8. Måltidsverksamheten i Höörs kommun. Var ska det finnas tillagningskök respektive
mottagningskök och vilka kök behöver utökas? Då det bedöms finnas stora behov behövs
en komplett utredning med anlitande av rätt kompetens. Utredningen bör vara klar i
februari möte. (KSF 2017/455)
9. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att inte bevilja rivningslov för Norra Rörums
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skola av kulturhistoriska skäl.
10. Energidagen på torget var lyckad.
11. Tåglösning Lund-Hässleholm har diskuterats med Trafikverket. Kommunarkitekten är
kontaktperson för kommunen. Höörs kommun kommer debitera Trafikverket för den tid
tjänstemännen lägger ner på utredning för att svara på Trafikverkets frågor. (KSF
2017/15)
12. Nordfront bör faktureras för att de klistrat på våra flaggstänger och förstört flaggor
som tillhör Höörs kommun. (ekonomichefen informerad)
13. Gemensam varudistribution. Länsstyrelsen har tagit på sig en samordnande roll så
frågan är prioriterad ekonomiskt och miljömässigt. Höör ska delta i en förstudie,
kostnaden är nedlagd arbetstid. (KSF 2016/364)

Beslutsunderlag
1. Nyttjanderättsavtal Kulturhuset Anders.pdf
2. Förslag på tillägg till avtal ang. Kulturhuset Anders - slutförslag.docx
3. Bil. 3 Inventarielista Kulturhuset Anders.docx
4. Bil. 2b Vindsplan Kulturhuset Anders.pdf
5. Bil. 2a Bottenplan Kulturhuset Anders.pdf
6. Bil. 1 - Karta Föreningen Anders.pdf
7. Medborgarförslagdatorfixare.htm.pdf
8. YttrandeHöörMålnr60.95.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/433

§ 317

Energi- och klimatrådgivning gemensamt avtal 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Gemensamt avtal om energi- och klimatrådgivning med Hörby och Sjöbo kommuner
godkänns och ersätter tidigare avtal från 2009.

Ärendebeskrivning
2009 avtalade Höör, Hörby och Sjöbo kommuner om att dela tjänst för energi- och
klimatrådgivning. Nu har kommunerna förhandlat fram ett nytt avtal. Det nya avtalet tar
hänsyn till att en ny förordning STEMFS 2016:385 tillåter att kommunerna gemensamt
ansöker om statsbidrag för grundläggande energi- och klimatrådgivning. Punkt 6 i avtalet
ändras så att det årligen ska göras en avstämning av kostnader kring tjänsten där
respektive kommuns faktiska kostnader regleras.
Avtalet har arbetats fram av representanter för de olika kommunerna och godkänts av
samhällsbyggnadschefen och kommundirektören.

Beslutsunderlag
1. gemensamt avtal 2017 EKR 0821.docx
2. Avtal om gemensam energi- och klimatrådgivning 2009-04-23.pdf
3. Tjänsteskrivelseenergirådgivning170914.docx
_____
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Dnr KSF 2017/427

§ 318

Samråd om Osby kommuns riktlinje för
bostadsförsörjning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över Osby kommuns riktlinje för
bostadsförsörjning.

Ärendebeskrivning
Osby kommun har bjudit in Höörs kommun att yttra sig över förslag till riktlinje för
bostadsförsörjning på samråd i enlighet med lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 1 oktober 2017.
Kommunarkitekten har granskat riktlinjen och bedömer att det saknas skäl för Höörs
kommun att yttra sig i frågan.

Beslutsunderlag
Samråd om riktlinje för bostadsförsörjning.pdf
TjänsteskrivelseOsbybostadsförsörjning170914.docx
_____
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Dnr KSF 2017/1

§ 319

Yttrande - Översiktsplan för Malmö

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över översiktsplan för Malmö.

Ärendebeskrivning
Malmö kommun har bjudit in Höörs kommun att yttra sig över Malmös översiktsplan
senast den 1 november 2017. Kommunarkitekten och miljöstrategen har granskat planen
och finner att den endast innehåller mindre ändringar som inte direkt påverkar Höörs
kommun.

Beslutsunderlag
1. ÖP_Missiv_utställning_sept2017.pdf
2. TjänsteskrivelseÖPMalmö170914.docx
_____
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Dnr KSF 2017/339

§ 320

Sammanträdestider 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Följande sammanträdesdagar fastställs för 2018: 30 januari, 27 februari, 20 mars, 24
april, 22 maj, 29 juni, 28 augusti, 2 oktober, 30 oktober, 20 november och 11 december.
Kommunstyrelsen beslutar:
Följande sammanträdesdagar fastställs för 2018: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 10
april, 15 maj, 5 juni, 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 4 december.
Kommunfullmäktige beslutar:
Följande sammanträdesdagar fastställs för 2018: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25
april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 17 oktober, 31 oktober, 28 november och
19 december.

Ärendebeskrivning
Varje år upprättar kanslichefen ett förslag för möteschema för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Schemat ska ta hänsyn till vissa
önskemål om mötesdag och dessutom skapa ett bra ärendeflöde. Särskild hänsyn måste
tas till kommunens ekonomiska rapporter och till budgetprocessen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat önskemål om att kommunstyrelsens och
kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda på tisdagar istället för måndagar.
Kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara klar så att ledamöterna har två
helger för inläsning.
Delårsrapporten kommer att läggas fram till kommunstyrelsen ca en vecka senare än
2017.

Beslutsunderlag
1. Tidplan 2018 KSAU KS KF - 170914.docx
2. Tjänsteskrivelsetidsplan201820170914.docx
_____
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Dnr KSF 2017/365

§ 321

Förslag till nytt avtal om
patientnämndsverksamhet mellan
Region Skåne och Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Avtalet lämnas till socialnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Uppsägning av befintligt avtal är underskrivet av KSO och inskickat till Region Skåne.
Förslag på nytt avtal finns i underlagen.

Beslutsunderlag
1. Bekräftelse av uppsägning av avtalet om patientnämndsverksamhet.pdf
2. Uppsägning av nuvarande avtal och förslag till nytt avtal om patientnämndsverksamhet
mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/398

§ 322

Valkretsindelning och
valdistriktsindelning valet 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Höörs kommun ska bestå av en valkrets. Beslutet ska översändas till länsstyrelsen för
fastsställande.
2. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta att ändra Höörs kommuns
valdistrikt. Ändringen innebär att antalet valdistrikt minskas från 9 till 8 distrikt enligt karta,
bilaga 1.
3. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att ändra valdistriktens namn enligt följande:
från Höör 1 till Höör C/Bokeslund
från Höör 2 till Höör/Stenskogen
från Höör 3 till Höör/Fogdaröd
från Höör 4 till Höör/Åkersberg
från Bosjökloster till Höör/Bosjökloster
från Höör NV till Höör/Hallaröd
från Tjörnarp till Höör/Tjörnarp
från Gudmuntorp till Höör/Gudmuntorp

Ärendebeskrivning
En kommun i Höörs storlek består av en valkrets som normalt sett delas upp i olika
valdistrikt. Det är länsstyrelsen som senast i december före valåret fattar beslut om
kommunens valkrets/ar och valdistrikt, oftast på förslag av kommunfullmäktige. Det har
kommit in önskemål om ändring av valdistrikt till Valnämnden. Länsstyrelsen har också
anmodat kommunen att fatta beslut om valkrets/ar oavsett om kommunen avser att utföra
förändringar eller inte.
Höörs kommun består nu en valkrets och 9 valdistrikt. Nu föreslår valnämnden att antalet
valdistrikt minskas till 8 och gränserna och indelningarna följa naturliga gränser istället för
äldre indelningar. Valdistrikt 5 delas upp mellan de andra distrikten i Höörs tätort och
Bosjökloster (Sätofta). Det föreslås vidare att området söder om bron till Gamla Bo
tillfaller Gudmuntorp. Valdistrikten byter även namn enligt Valmyndighetens riktlinjer.
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Beslutsunderlag
1. Valnämnden 2017-09-13 § 21
2. Kartor visande valdistrikten och de nya gränserna Bilaga 2
3. Tjänsteskrivelsevalkretsvaldistrikt2017-09-13
_____
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Dnr KSF 2017/96

§ 323

Redovisning av partistödets
användning 2016 och utbetalning av
partistöd 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 456 701 kr för 2018 att fördelas
enligt följande:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 86 910 kr
Moderata Samlingspartiet – 86 910 kr
Sverigedemokraterna – 74 624 kr
Miljöpartiet de gröna – 51 052 kr
Centerpartiet – 43 908 kr
Liberalerna – 43 908 kr
Vänsterpartiet – 37 766 kr
Kristdemokraterna – 31 623 kr
2. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2018.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Partier med mandat i kommunfullmäktige har sökt partistöd med stöd av gällande regler
för utbetalning av partistöd. Partistöd syftar till att stärka den kommunala demokratin och
ska användas för lokalt partiarbete. Partierna har redovisat för hur partistödet använts
under 2016 och redovisningarna har granskat av en av respektive parti utsedd särskild
granskare. Kansliet har kontollerat att redovisningarna är i enlighet med lag och av
kommunfullmäktige fastställda regler för partistödet. Partistödet består av ett grundstöd
på 25 480 kr för 2018 samt ett mandatstöd på 6 143 kr per mandat i kommunfullmäktige.
Bakgrund och analys
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för utbetalning av partistöd för
mandatperioden.
Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket KL. Till redovisningen
ska fogas ett granskningsintyg.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket KL inte lämnats
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in till kommunfullmäktige utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Av kommunallagen framgår att Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen
ska bifogas redovisningen. Den skriftliga redovisningen ska visa att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket dvs. för att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistödet avser uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen
respektive landstinget. Det innebär att lokaliseringsprincipen (se kommentaren till 2 kap. 1
§) gäller. Partistödet ska alltså användas för politisk verksamhet i en viss kommun. Det
krävs inte att insatser från ett parti härrör från kommunens geografiska område utan det
avgörande är istället att hela kostnaden avser insatser inriktade just mot den utbetalande
kommunen och att medlen inte har gått till andra delar av partiorganisationen.
Granskningen har därför stannat vid att kontroller att kostnaderna avser
partiverksamheten i kommunen, inte vad kostnaderna eg. består av. Kanslichefen har
under granskningen inte hittat några utgifter som inte hör till den politiska verksamheten i
Höörs kommun. Flera partier har inte använt upp allt partistöd under året. Att ett parti
sparar medel inför exempelvis valkampanjer osv. är inget som står i strid med syftet i
kommunallagen. Samtliga redovisningar har granskats.
Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett
mandatstöd. Grundstödet är 25 480 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret
2018, 45 500 kr) och mandatstödet är 6 143 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2018) per
mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet uppgår till 456 701 kr ([25 480 * 8
= 203 840] + [6 143 * 41 = 252 861]) att fördelas enligt följande:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 86 910 kr
Moderata Samlingspartiet – 86 910 kr
Sverigedemokraterna – 74 624 kr
Miljöpartiet de gröna – 51 052 kr
Centerpartiet – 43 908 kr
Liberalerna – 43 908 kr
Vänsterpartiet – 37 766 kr
Kristdemokraterna – 31 623 kr
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsepartistöd20170913.docx
2. Kontroll - Redovisning av partistöd 2016 - politiska partier i Höörs kommun.pdf
3. Redovisning av partistödets användning - vänsterpartiet för år 2016.pdf
4. Meddelande.pdf (Komplettering från Vänsterpartiet via mail)
5. Redovisning från Socialdemokraterna.pdf
6. Redovisning av partistödets användning - sverigedemokraterna för år 2016.pdf
7. Redovisning av partistödets användning - Liberalerna för år 2016.pdf
8. Redovisning av kommunalt partistöd.pdf (Kristdemokraterna)
9. Redovisning av använt partistöd 2016 - Moderaterna.pdf
10. Redovisning av använt partistöd 2016 - Miljöpartiet de Gröna i Höör.pdf
11. Redovisning av använt partistöd 2016 - Centerpartiet i Höör.pdf

_____
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Dnr KSF 2017/12

§ 324

Redovisning av beslut tagna med stöd
av delegering 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
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 Roberth Fribergs delegeringsbeslut för perioden , KSF 2017/11
Redovisning av Joakim Ilmrud delegeringsbeslut för perioden , KSF 2017/10
Redovisning av Lars Nilsson delegeringsbeslut för perioden , KSF 2017/13
Redovisning av Petra Geistrands delegeringsbeslut för perioden , KSF 2017/182
Redovisning av Gunilla Dencker Skog delegeringsbeslut, (utökad
förtroendemannahantering och ledamotspublicering) + (Beslut att inte lämna ut allmän
handling - mailkonversation) KSF 2017/38

Redovisning av kommundirektörens delegeringsbeslut för perioden KSF 2017/9
Redovisning av kommunstyrelsens ordförande delegeringsbeslut, KSF 2017/331

_____
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Dnr KSF 2017/412

§ 325 Anmälningar till KS au september och
KS i oktober 2017
Ärendebeskrivning
Inkomna protokoll och skrivelser anmäls enligt följande:
1. Länsstyrelsen i Skåne, Migrationsverkets förslag till länstal 2018 gällande
flyktingmottagande,(förslag till länstal 2018.pdf) KSF 2017/386
2. MERAB, Styrelseprotokoll från möte 2017-06-30 (Styrelseprotokoll 2017-06-30
telefonmöte.pdf), KSF 2017/102:6
3. IT kommuner i Skåne AB, Protokoll från ägarsamråd 2017-05-19 (Ägarsamråd 19 maj
2017.docx) KSF 2016/452:23
4-6. Miljö- och byggnadsnämnden i Höör, svar på skrivelse från Länsstyrelsen om
operativa tillsynen enligt miljöbalken - till kommunstyrelsen för kännedom (Miljö- och
byggnadsnämnden 2017-08-22 (2017-08-22 MBN §99).doc) KSF 2017/412
7. Länsstyrelsen i Skåne, beslut om kameraövervakning - Lunds Universitet (Beslut om
bifall med villkor(6788818).pdf) KSF 2017/397
8. Ringsjöns Vattenråd, protokoll från årsstämma 2017-06-15 ( 2017-0615_Protokoll_Årsstämma_RingsjönsVR.docx) KSF 2017/425:1
9. Trafikverket, Rapport/presentationer från samtal 2017-09-01
(Möte_Lst_Region_Skåne_20170901.pdf ) KSF 2016/605:7
10. Länsstyrelsen i Jönköping, beslut om kameraövervakning Jordbruksverket
(T170831_LSTF_5469_2017.pdf), KSF 2017/394:2
11. HFAB, Protokoll från styrelsemöte 2017-08-30 (HFAB 170830.pdf), KSF 2017/101:6
12. Skånes Mittdag 2017, avtal undertecknat (Avtal underskrivet - Skånes mittdagen.pdf),
KSF 2017/255, Handlingen är PUL-skyddad

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-25

32 (33)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/14

§ 326

Inbjudningar till Kurser och
konferenser KS AU/KS

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Anna Palm (M) och Stefan Lissmark (S) ska deltaga i seminarium Leda för Resultat,
kommunledning hösten 2017. Seminariet sker 2017-12-05 i Jönköping. Kostnad per
deltagare är 1 200 kr exkl. moms.
2. Fredrik Hanell (M), Anna Palm (M), Susanne Asserfors (S), Stefan Lissmark (S) och
Lars-Olof Andersson (C) ska delta i workshop om framtida vattenförsörjning, 2017-11-15,
eftermiddag. Ingen anmälningsavgift.
3. Kanslichefen uppdras att kontakta SKL och fråga om kursen ”Medborgardialog i
komplexa samhällsfrågor” kan ges i Skåne/Södra Sverige eller om man kan delta via länk.
4. Informationen om inkomna inbjudningar till kurser och konferenser i övrigt läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet ”Inskannade
inbjudningar till kurser och konferenser.”
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.

Beslutsunderlag
1. Inscannade inbjudningar till kurser och konferenser KS au sept_KS okt.pdf
2. Inbjudan workshop vattenförsörjningsplan - 20170914.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/8

§ 327

Rapport från kurser och konferenser
2017

Ärendebeskrivning
Inga rapporter har lämnats in till kommunkansliet.
_____
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