Datum

2017-09-12

Sida

Dnr: KSF 2017/23

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kansli

Ärendebalansförteckning
Ärendebalansförteckning 2017 innehåller svar/kommentarer
från respektive sektorschef/enhetschef på verkställighet av
beslut som fattats i kommunfullmäktige mellan 2017-01-01 –
2017-06-30.
De ärenden som ännu inte verkställts från föregående
ärendebalanskontroll har flyttats över och finns med i nuvarande
förteckning.
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1 (x)

Sidan 1(3)

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Fullmäktige
Nämnd: Socialnämnden

Period: 2016-01-01--2016-12-31

Ärende:

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar
om beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara
verkställt samt ev. kommentar om varför beslutet inte blivit
verkställt.

Dnr

KSF 2012/370 se KF 2016-02-17 § 23. Omprövning av framtagande av tidplan för
införande av valfrihetssystem, enligt lagen (2008:962) om
Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom hemtjänsten enligt
valfrihetssystem för personlig omvårdnad inom hemtjänsten i Höörs
Lagen om valfrihetssystem (LOV)
kommun, ska ske efter nästa val 2018.

1

Kommentar: Beslutet som ligger är att frågan gällande framtagande av
plan ska ske efter nästa val. 2017-08-11, hänvisar till tidigare
kommentar att framtagande av plan sker efter nästa val 2018.

Period: 2017-01-01--2017-06-30

Dnr: KSF 2016/15

2017-09-11

Sidan 2(3)

2
Handlingsplan för barn och unga

KSF 2016/359 KF 2017-02-29, § 23 - 1. "Handlingsplan för barn och unga" antas.
2. Tidigare antagen plan ”Vision för Höörs kommuns Barn- och
ungdomspolitik” ersätts av "Handlingsplan för barn och unga".
Pågår arbete med revidering av planen, och arbetet sker i enlighet med
KF beslut.

3

Fältarbete bland barn och unga samt finansiering av
fältarbetartjänst

KSF 2017/168

KF 2017-05-31, § 70 - 600 000 kr överförs från socialnämnden till
kommunstyrelsen för finansiering av fältarbetartjänst på
integrationsenheten.

Transaktionengenomfördes den 21/6 2017.

Dnr: KSF 2016/15

2017-09-11

Sidan 3(3)

4
Föreningsavgift som underlag vid avgiftsbeslut

KSF 2016/626

KF 2017-05-31, § 71 - 1. Ett generellt avdrag på 1 % för föreningsavgift
ska göras vid beräkning av omsorgsavgift. 2. Avgiftsändringen gäller från
och med att beslutet vunnit laga kraft.

Uträkningar av omsorgsavgiften sker from 2017-07-01 i enlighet med
KF beslutet.

Dnr: KSF 2016/15

2017-09-11

Sidan 1(2)

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige
Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd

Ärende

Dnr

Status Var god ange på raden under varje ärende kommentar om beslutet är
verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev. kommentar om
varför beslutet inte blivit verkställt.
Period: 2016-07-01 - 2016-12-31

1
Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljö 2016 (revidering)

KF 2016-11-30, § 142 - Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras med
följande motivering: "Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors
hälsa och miljön" återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att
KSF
komplettera beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut,
2016/443
att markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel.

Kommentar: Ärendes återremitterades

Period: 2017-01-01 - 2017-06-30

Sidan 2(2)

2

Begäran till Länsstyrelsen angående
överlåtelse av tillsyn avseende Mariannelund
3:19 och 3:16

KSF
2017/130

KF 2017-04-29, § 55 - Höörs kommun hemställer att Länsstyrelsen överlåter den operativa
tillsynen för aktuell verksamhet på fastigheten Mariannelund 3:19 och 3:16 till Höörs
kommun.

Kommentarer: Beslutet expedierat till Länsstyrelsen som ännu inte fattat beslut i
ärendet

Sidan 1(2)

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige
Nämnd: Tekniska nämnden

Ärende:

Dnr

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt
ev. kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.
Tidigare kontroller

1

Genomförandeavtal åtgärder väg 23

KSF 2011/89

KF 2013-02-27 § 17. Tidigare kommentarer: Avtalet tecknat, tidplan för
genomförande saknas
Kommentarer: Avtalet tecknat, tidplan för genomförande saknas,
budget för genomförande finns inte i VEP

2

Genomförandeavtal GC-tunnel cirkulation väg 13/23

KSF 2012/357

KF 2013-02-27 § 17. Tidigare kommentarer: Avtalet tecknat, tidplan för
genomförande saknas
Kommentarer: Avtalet tecknat, tidplan för genomförande saknas,
budget för genomförande finns inte i VEP

Dnr: KSF 2016/15

2017-09-11

Sidan 2(2)

Period: 2017-01-01--2017-06-30

Inga nya beslut

Dnr: KSF 2016/15

2017-09-11

Sidan 1(2)

Ärendebalansförteckning efter beslut i kommunfullmäktige
Nämnd: VA- GIS nämnden

Ärende

1

Dnr

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten
i Sätofta Hed
KSF 2014/52

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt
ev. kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.
Tidigare kontroller
KF 2014-03-26 § 24. Tidigare kommentarer: Vatten och
spillvattenförsörjningen inte utbyggd p.g.a. överklagad ledningsrätt.
Utbyggnad kommer påbörjas under 2016
Kommentarer: Utbyggnad färdigställd.

2

KF 2015-08-26 § 85. Tidigare kommentarer Vatten och
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten
i Fogdarp
KSF 2015/254 spillvattenförsörjningen inte utbyggd p.g.a. överklagad ledningsrätt.
Kommentarer: Utbyggnad genomförs av exploatör under 2017.
3
Fastställande av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Maglasäte, Lillasäte, Björkåsen

KF 2015-09-30 § 101. Tidigare kommentarer: Utbyggnad påbörjad. Kommer
KSF 2015/253 färdigställas under 2017.
Kommentarer: Inväntar ledningsrätt. Preliminär byggstart slutet på 2017.

Sidan 2(2)

Period: 2017-01-01 - 2017-06-30
KF 2017-02-29, § 24 - 1. ”Dagvattenpolicy för Höörs kommun” fastställs, bilaga §
24.

4
Gemensam dagvattenpolicy för Höörs kommun.

KSF 2015/251

2. VA/GIS-nämnden får fullmakt att i framtiden besluta om justeringar och
kompletteringar av bilagorna till dagvattenpolicyn. Vid en justering/komplettering
ska anmälan ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommentarer: Inga justeringar är genomförda hittills.

5
Justering av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
KSF 2017/196
dagvatten i Norra Rörum, Höörs kommun

KF 2017-05-31, § 72 - Verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten gata
och dagvatten i N Rörum fastställs enligt förslaget.

Kommentarer: Beslutet kräver inga fysiska åtgärder.

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige
Nämnd: Barn- och utbildningsnämnd

Period: 2017-01-01--2017-06-30

Ärende:

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt
ev. kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.

Dnr

inga nya ärenden

Kommentar:

Dnr: KSF 2016/15

2017-09-12

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden

Period: 2017-01-01--2017-06-30

Ärende:

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt
ev. kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.

Dnr

Inga nya ärenden

Sidan 1(2)

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige
Nämnd: Ekonomichef
Ärende

Dnr

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om beslutet
är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev.
kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.
Tidigare kontroller

1
Ramjustering i budget för 2016

KF 2016-12-21, § 156 - 1. 200 000 kr överförs från VA/GIS skattefinansierade
KSF
verksamhetsbudget till kommunstyrelsens budget, 2. Motsvarande summa ska
2014/354 överföras även i budget för 2017.
Kommentar: Ärendet är avslutat. Överföringen är gjord enligt KFs beslut.

Period: 2017-01-01--2017-06-30

Sidan 2(2)

KF 2017-03-29, § 40 - 1. 10 188 800 kronor överförs i kompletteringsbudget för
2017 för investeringar påbörjade under 2016.

2
Kompletteringsbudget 2017

2. Av icke utnyttjat budgetutrymme för 2016 överförs dessutom 6 913 085 kronor i
KSF
kompletteringsbudget för 2017 för investering i filteranläggning i Höörs bad och
2017/121 sportcentrum.
3. Tekniska nämndens äskande att överföra 250 000 kronor från projekt 9604,
tillgänglighetsanpassning, avslås.
4. Socialnämndens överföring från projekt Dörrstängare särskilt boende till
investeringar i verksamhetssystem godkänns
Kommentarer: Ärendet är avslutat. Beloppen är tillagda i budgeten enligt KFs beslut.

3
Årsredovisning 2016

KSF
2016/61
9

KF 2017-04-29, § 54 - 1. Årsredovisningen 2016 för Höörs kommun godkänns. 2.
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i
dessa organ beviljas.

Kommentarer: Ärendet är avslutat när årsredovisningen är godkänd av KF.

Sidan 1(1)

Ärendebalansförteckning från fullmäktige beslut under 2017
Nämnd: Lars Frostemark

Ärende

Dnr

Status: Var god ange på raden under varje ärende
kommentar om beslutet är verkställt, ej verkställt, när det
beräknas vara verkställt samt ev. kommentar om varför
beslutet inte blivit verkställt.
Period: 2017-01-01--2017-06-30
KF 2017-04-26, § 58 - 1. Höörs kommun ger Höörs Fastighets AB
uppdrag att påbörja projektering av byggnad och mark på
Sätoftaskolan enligt beslut av Kommunfullmäktige 2015-06-17 §
73 och av Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-13 § 62.

Uppdrag till HFAB att påbörja projektering
på Sätoftaskolan

KSF 2017/225

2. Intentionerna för det fortsatta arbetet är att projektkostnaden
ska hållas inom beräknade 75 miljoner kronor, kalkylen omfattar
inte allmän platsmark (såsom gata, GC-väg och parkering).

Verställt. Uppdraget har meddelats HFAB.

Sidan 1(1)

Ärendebalansförteckning efter beslut i kommunfullmäktige 2017 eller tidigare
Nämnd: Näringslivschef

Ärende

Dnr

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt
ev. kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.
Period: 2017-01-01 - 2017-06-30
KF 2017-02-28, § 22, - Strukturplan för Malmö/Lundregionen antas.

1
Antagande av Strukturplan för MalmöLundregionen

KSF
2015/466
Kommentar: Läget är så att styrelsen i MLR har antagit strukturplanen och nu har
kommunen att beakta detta i sitt planeringsarbete, t ex i ÖP och infrastruktur
dokument

Sidan 1(1)

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i kommunfullmäktige

Nämnd:
Verksamhetsutvecklaren

Ärende

Dnr

Status: Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev.
kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.

Period: 2017-01-01--2017-06-30
1
Årsredovisning 2016

KSF
2016/619

KF 2017-04-29, § 54 - 1. Årsredovisningen 2016 för Höörs
kommun godkänns. 2. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas.

Kommentar: Beslutet är verkställt

KF 2017-05-31, § 77 - Samhällsbyggnadschefen Rolf Carlsson utses till
ordinarie ledamot i styrelsen för IT-kommuner i Skåne AB efter
ekonomichef Lars-Johan Rosvall fram till ordinarie bolagsstämma 2018.

2
Val av ny styrelseledamot - IT kommuner i
Skåne AB

KSF
2016/140
Kommentar: Beslutet är verkställt

Sidan 1(2)

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige
Nämnd: Räddningschefen

Ärende

Dnr

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om beslutet
är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev.
kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.

Period: 2017-01-01 - 2017-06-30
KF 2017-05-31, § 73 - Taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för
tillståndsavgift med 929 kr x objektsfaktor antas att gälla från och med 2017-06-01.

1
Taxa för myndighetsutövning inom
räddningstjänsten

KSF 2017/203

Kommentar: Taxan är verkställd och implementerad och införd i vårat
ärendehanterings system

Sidan 2(2)
KF 2017-05-31, § 74 - Förslag till prislista för räddningstjänsten i Höörs kommun
godkänns.

2
Prislista för räddningstjänsten i Höör 2017

KSF 2017/204

Kommentar: Prislistan är verkställd och implementerad och införd i vårat
ärendehanterings system

Sidan 1(2)

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige
Nämnd: Kommundirektör

Ärende

Dnr

Status: Var god ange på raden under varje ärende kommentar om beslutet är
verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev. kommentar
om varför beslutet inte blivit verkställt.
Tidigare kontroller

1
Planering av Sätoftaskolan lokalförsörjning

KSF
2015/180

KF 2015-06-17 § 73. Tidigare kommentarer: Arbetet pågår med att planera för
lokalförsörjning och utbyggnad av skolområdet i Sätofta.
Kommentarer: Detaljplanarbetet är slutfört. HFAB har uppdragits att påbörja
projekteringen och förvaltningen har tillsatt arbets- och styrgrupp för arbetet.
Beslutet är verkställt först när byggnationen är färdigställd

KF 2016-01-27 § 9 - kommundirektören har uppdraget att skyndsamt tillse att det
färdigställs nya boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

2

Separat överenskommelse om platser för
ensamkommande asylsökande barn 2016
KSF 2015/499

Sidan 2(2)

Kommentar: Verkställd. Behovet och förutsättningarna har ändrats och Höörs kommun
har hela perioden kunnat ge boende till alla ensamkommande barn och ungdomar.

2017-01-01--2017-06-30

3
Motion: Externa investeringar på lokaler, Nya
moderaterna

KF 2017-04-29, § 56 - 2. Enligt punkten 1 i motionen ges kommundirektören i uppdrag
att göra en översyn på delegationsordning för upprättande av nya hyreskontrakt på
verksamhetslokaler samt kostnadsökningar inom befintliga hyreskontrakt, Enligt
punkten 3 i motionen ges kommundirektören i uppdrag att göra en översyn på
"Principer för styrning och kontroll av investeringar i lokaler och andra byggprojekt" och
KSF 2016/457 återkomma med förslag till ändringar till kommunfullmäktige senast i maj 2017.

Kommentarer: Punkt 1: arbete pågår med översyn på delegationsordning för
upprättande av nya hyreskontrakt på verksamhetslokaler samt kostnadsökningar inom
befintliga hyreskontrakt. Punkt 2: verkställd. Kommunstyrelsen fastställde genom beslut
2017-05-15 § 131 ett nytt dokument för styrningen av investeringar i lokaler och andra
byggprojekt.

Sidan 1(5)

Ärendebalansförteckning från fullmäktige beslut under 2017 eller tidigare
Nämnd: Kanslichef

Ärende

Dnr

Status: Status: Var god ange på raden under varje ärende
kommentar om beslutet är verkställt, ej verkställt, när det
beräknas vara verkställt samt ev. kommentar om varför beslutet
inte blivit verkställt.
Beslut från tidigare kontroll
se KF 2015-03-25 § 32. Samtliga nämndsregler och delegatrionsordningar
ska vara klara för beslut i Kommunfullmäktige 2016-06-22 (se ksau 201601-18 § 17)

1
Socialnämndens reglemente 2015

KSF
2015/70

Kommentarer: Ej verkställt, arbete pågår.

Period: 2017-01-01 - 2017-06-30

Sidan 2(5)

2
Ny plattform för E-tjänster och hantering av
handlingar till kommunens nämnden - PRIOS-avtalet

KF 2017-01-25, § 7 - 1. Investeringsmedel om 150 000 kr överförs från
projekt 9104 (IT-infrastruktur) till projekt 9461 (W3D3
uppgradering/utveckling) för köp av Meetings Plus.
KSF
2016/637 2. Driftskostnaderna för Meetings Plus ska fördelas mellan
kommunstyrelsen och nämnderna enligt samma fördelningsnyckel som för
övriga licenskostnader för W3D3. Eventuella kvarvarande medel för drift
av PRIOS för 2017 förs över från utvecklings- och planenheten till kansliet.
3. Driftskostnaderna för den nya E-tjänsteplattformen om c:a 175 000 kr
per år fördelas mellan nämnderna (TN, VA/GIS, MBN, KFN, BUN, SN) med
1/6 per nämnd.
Kommentarer: Verkställt, Meetings+ har köpts in och implementerats

Sidan 3(5)

KF 2017-01-25, § 9 - 1. Höörs kommun ska betala ut medel till partierna
enligt framtaget förslag, dvs.
A.
Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017
att fördelas enligt följande:

3
Redovisning av partistödets användning 2015 och
utbetalning av partistöd för 2017

KSF 2016

a)

Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr

a)

Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr

b)

Sverigedemokraterna – 73 472 kr

c)

Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr

d)

Centerpartiet – 43 232 kr

e)

Liberalerna – 43 232kr

f)

Vänsterpartiet – 37 184 kr

g)

Kristdemokraterna – 31 136 kr

B. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

Kommentarer: Verkställt, partistöd har betalats ut.

4
Överförmyndaren, ansökan om ett extra arvode för
verksamhetsåren 2017 och 2018

KSF
2017/72

KF 2017-02-28, § 21 - Kommunfullmäktige godkänner att 44 800 kr av
kommunstyrelsens budget, ansvar 125, verksamhet 1305
Förmyndarverksamhet, utbetalas till Överförmyndaren med 1/12 per
månad i extra arvode.

Sidan 4(5)

Kommentarer: Verkställt av ekonomienheten.

5

Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda

KF 2017-02-28, § 26 - "Arvodesreglemente 2017-2018"

KSF
fastställs och ersätter "Till dig som är förtroendevald", bilaga §
2016/184 26.

Kommentarer: Verkställd. Det nya reglementet och de nya arbetssätten tilläm

KF 2017-02-29, § 27 - 1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter antas och
ersätter tidigare gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter, bilaga § 27.

6
Allmänna lokala ordningsstadgan

KSF
2. § 19 ändras till:
2016/164
Hund ska vara märkt genom chippmärkning, öronmärkning, halsband eller
på annat sätt som gör det möjligt att kontakta ägaren.

Kommentarer: Verkställd. Föreskrifterna har dock upphävts och nya föreskrifter har b

Sidan 5(5)

7
Delägarskap i Inera

KF 2017-05-31, § 76 - 1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera
AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet. 2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal
KSF
och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat
2017/194
anslutningsavtal.

Kommentarer: Verkställt. Avtal undertecknade och inskickade till Inera.

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige
Nämnd: Personalchef

Ärende

Dnr

Status:Var god ange på raden under varje ärende kommentar om
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt
samt ev. kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.
Perioden: 2017-01-01 - 2017-06-30
Inga nya ärenden

Ärendebalansförteckning 2017 efter beslut i Kommunfullmäktige
Nämnd: Vattenenheten

Ärende

Dnr

Status: Status: Var god ange på raden under varje ärende
kommentar om beslutet är verkställt, ej verkställt, när det
beräknas vara verkställt samt ev. kommentar om varför
beslutet inte blivit verkställt.
Period: 2017-01-01--2017-06-30
Inga nya ärenden

Kommentarer:

