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Minnesanteckningar

Politiskt styrgruppsmöte för samverkan
Datum: 2019-10-07
Tid: kl. 09.00-11.20
Plats: Översten, Höörs kommun
Medverkande
Höör
Johan Svahnberg
Pehr-Ove Pehrson
Lars-Olof Andersson
Stefan Lissmark
Olle Krabbe
Stefan Liljenberg

Tjänstepersoner
Michael Andersson, kommundirektör

Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare,
samordnare för samverkan Hörby-Höör
Karin Kallioniemi,
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

Hörby
Cecilia Blad in Zito
Lars-Göran Ritmer
Anders Larsson
Stefan Borg

Lena Mårtensson Stenudd, kommundirektör
Gunilla Dencker Skog, kanslichef och ansvarig för
överförmyndarnämnden
Magnus Brom, chef Mittskåne Vatten
Per Björkman, Räddningstjänsten Mittskåne
Yvonne Hagström, planarkitekt
Linnea Björk, planarkitekt

Frånvarande
Henrik Andersson samt Renaldo Tirone som skulle inträda i hans ställe
Camilla Lindhe, biträdande kommundirektör Höör kommun

Dagordning med beslut
1. Närvaro.
2. Minnesanteckningarna från samverkansmötet den 15 april 2019.
Beslut: Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Minnesanteckningar 15 april 2019
3. Kommunfullmäktiges mål. De mål respektive kommunfullmäktige har antagit för
mandatperioden redovisas. Dialog förs om det finns konflikter mellan respektive
kommuns mål. Motivet till dialogen är att de gemensamma nämnderna har att arbeta
efter båda kommunernas mål. Beslut: Målen för respektive kommunfullmäktige
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överlämnas till de gemensamma nämnderna.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020-2023 (Höörs kommun)
 Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020-2023 (Hörby kommun – se
planeringsunderlaget från s. 8 ff)
4. Uppföljning av befintliga samverkansområden. De gemensamma nämnderna följs upp
genom en dialog om förbättringar, kostnadsfördelning och organisationsformer.
Förbättringsförslag lämnas för:
a. Räddningstjänsten
i. Samordnad ekonomihantering och tolkning av ekonomiprinciperna
ii. Hantering av olika ambitionsnivåer och organisationens kapacitet
att leva upp till dem
iii. Samordnad ägande av fordon
iv. Samordnad hantering av statliga medel för krisberedskap och civilt
försvar
v. Hantering av hyresförändringar; Är det nämnden som ska svara för
denna eller respektive kommunstyrelse (så den hanteras utanför
driften)
b. Mittskåne Vatten
i. Samordnad ekonomihanteringen; att en kommun har
huvudansvaret
ii. Organisationsform; dialog för som vilken organisationsform som
ger bäst förutsättningar för verksamheten. Svenskt Vatten har
gjort analyser på olika organisationsformer.
iii. Slutsats: Ett underlag ska tas fram med för- och nackdelar med
olika organisationsformer
c. Överförmyndarnämnden
På fråga från styrgruppen konstaterar Gunilla att majoriteten av gode
män/ställföreträdare är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.
Några gode män är missnöjda med tillgängligheten d v s att tidsbokning
behövs. Flera gode män är missnöjda med fattade arvodesbeslut,
framförallt med beslutad kostnadsfördelning mellan huvudmannen och
kommunen. Jämfört med tidigare år betalar huvudmännen en större del av
de gode männens arvode. Lagstiftningen är dock tydlig och ger inget
utrymme till skälighetsbedömningar.
Beslut: På ett styrgruppsmöte under 2020 ska:
 Grundprinciper och arbetssätt för samverkan Hörby-Höör belysas d v s motiven till
att etablera:
o Politisk styrgrupp för samverkan
o Motiv och resultat som respektive samverkansområde ska uppnå
o Antagna styrprinciper för samverkan Hörby-Höör d v s arbetssätt för att
driva samverkan, principer för att identifiera och beräkna kostnader för
samverkan och styrgruppens arbetsordning
 Uppföljning av Räddningstjänsten göras i syfte att:
o Analysera i vilken grad motiven till samverkan nås
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Ge förslag på hur frågor som dagens dialog pekat ut kan hanteras i syfte
att säkra att samverkansmotiven uppnås.
 För Mittskåne Vatten ska för- och nackdelar med alternativa organisationsformer
presenteras samt organisationsformernas krav på ägarstyrningen. Förslag ska
också lämnas på hur ekonomistyrningen kan samordnas.
Beslutsunderlag
 Principer för beräkning och fördelning av kostnader (antaget av respektive ks)
 Skrivelse räddningschefen
 Skrivelse från överförmyndarverksamheten (2 stycken)
o

5. Avsiktsförklaring för cykelled östra Ringsjön. Dialog förs om att kommunerna tar fram
en avsiktsförklaring i syfte att göra det lätt att ta sig runt Ringsjön och gemensamt
etablera cykelvägar och övriga infrastruktur längs sträckningen. Behovet av externa
bidrag och samverkan med trafikverket kommer behövas. Beslut: Frågan skjuts till
mötet den 16:e december 2019.
6. Dialog om Ringsjöns vattenråd
Dialog förs om syften och ambitioner med Ringsjöns vattenråd i syfte att ha samsyn
kring framtida utveckling. Motivet till dialogen är att styrdokumenten behöver
förbättras. Beslut: Frågan skjuts till mötet den 16:e december 2019.
7. Elisefarm och strandskyddet.
Yvonne Hagström och Linnea Björk berättar kort om planarbetet och utmaningar med
gemensamma byggrätter. Karin Kallioniemi berättar om hur kommunerna kommer att
hantera strandskyddsfrågan – dels formellt i planarbetet och dels ett förslag om att
Höörs och Hörby kommuner i samverkan ska agera gentemot länsstyrelsen och
lagstiftaren om behovet av ökad tydlighet. Beslut: Strandskyddsfrågan är en
utmaning. Kommunförvaltningarna ska arbeta gemensamt för att ge förslag på hur det
ska hanteras i syfte att upphäva det. I syfte att ta fram en lösning ska också den
politiska styrgruppen ha särskilda möten med Kommunförbundet Skåne och därefter
med Länsstyrelsen. Vad gäller gemensamma byggrätter ser styrgruppen för
samverkan inga direkta problem men uppmanar byggherren att se över andra
lösningar.
Beslutsunderlag
 Lägesrapport Elisefarm oktober
8. Intern kontroll 2020 för samverkansområdena. Dialog förs om respektive ksau
önskar följa upp särskilda frågor inom samverkansområdena, utifrån sin tillsynsplikt.
Höörs kommun har tagit fram en riskanalys som är underlag till nämnderna när de tar
fram sina interna kontrollplaner. Det inkluderar även de gemensamma nämnderna.
Riskanalysen överlämnas till den politiska styrgruppen för kännedom. Motivet är att
det finns förslag på granskningsområden som VR-nämnden och
Överförmyndarnämnden kan göra om de anser det relevant för sin verksamhet.
Beslut: Frågan skjuts till mötet den 16:e december 2019.
Informationsunderlag
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Riskanalys Höörs kommun (utkast)

9. Årsarbetsplan 2020 för den politiska styrgruppen. Förslag på datum för
samverkansmötena 2020 är:
i. 10 februari 2020, kl 10-12, Höör
ii. 18 maj 2020, kl 10-12 Hörby
iii. 7 oktober 2020, kl. 10-12, Höör
iv. 7 december 2020, kl. 10-12 Hörby
Beslut: Frågan skjuts till mötet den 16:e december 2019.
10. Nästa möte. 16 december, kl. 09.30-12, Victoria Benedictsson 1 Hörby. Frågor att
hantera:
a. Förstudie om vattenförsörjning (lägesrapport). Det noteras att respektive
kommuns kommunstyrelse har en workshop om vattenförsörjningen den
10 oktober kl 13-16, Räddningstjänsten Höör.
b. Redovisning till kommunfullmäktige för områden där kommunerna driver
samverkan på avtal
c. Avsiktsförklaring för cykelled östra Ringsjön
d. Dialog om Ringsjöns vattenråd
e. Lägesrapport Elisefarm
f. Intern kontroll 2020 för samverkansområdena
g. Årsarbetsplan 2020 för den politiska styrgruppen

Cecilia Bladh in Zito
Kommunstyrelsens ordförande
Hörby kommun

Johan Svahnberg
Kommunstyrelsens ordförande
Höörs kommun

Sida

4 (4)

