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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörbysalen 1
Måndagen den 15 oktober 2018 kl 14:00–17:00

Beslutande

Jörgen Leufstedt (MP)
Susanne Meijer (S), Ordförande
Magnus Lennartson (C), 1:e vice ordförande
Henrik Andersson (S)
Lena Rosvall (S)
Anders Larsson (C)
Gert Nygren (SPI)
Birger Torkildsen (-)
Lars-Göran Ritmer (M), Tjänstgörande ersättare för Eva Lindholm (M)
Karin Melin (SPI), Tjänstgörande ersättare för Lars-Evald Svensson (SPI)
Mona Olin (SD), Tjänstgörande ersättare för Gerty Holst (-)
Cecilia Bladh in Zito (SD), Tjänstgörande ersättare för Stefan Borg (SD)
Håkan Hansson (S), Tjänstgörande ersättare för Birger Larsson (L)

Övriga deltagande

Paul Jönsson (C)
Gunvor Håkansson (C), §§ 250-276
Johan Eriksson, Kommundirektör
Robert Odeberger, Ekonomichef, §§ 250-259

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Cecilia Bladh in Zito
245–276
Kommunledningsförvaltningen Hörby, onsdagen den 17 oktober 2018
klockan 16.30

Sekreterare

Eva Palmqvist
Ordförande

Susanne Meijer (S)
Justerande

Cecilia Bladh in Zito (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-15

Datum för anslags
uppsättande

2018-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Hörby kommun, §§ 245-276

Underskrift

Datum för anslags nedtagande

2018-11-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Kerstin Bondza, Budgetchef, §§ 250-259
Åsa Ratcovich, Samhällsbyggnadschef, §§ 248-249
Malin Karlsson, Planarkitekt § 260
Ida Linné, Miljöstrateg §§ 261-262
Ida Persson, Bygg- och Miljöchef § 263
Anders Jönsson, Gata/Parkchef § 264
Mikael Ulvholt, Kommunekolog § 265
Mikael Wallberg, Planering och utvecklingschef §§ 260-265
Eva Palmqvist, 1:e kommunsekreterare/avdelningschef
Jesper Bryngemark, Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen

§ 245 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Cecilia Bladh in Zito (SD) utses att, tillsammans med ordföranden,
justera dagens protokoll.
– Protokollet justeras på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4,
Hörby kommun, onsdagen den 17 oktober 2018 klockan 16.30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen

§ 246 Förändring av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
– Initiering av ärende läggs till föredragningslistan
– Punkt 16 Samråd detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby
kommun, ska rätteligen rubriceras Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i
Hörby kommun, antagande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen

§ 247 Initiering av ärende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Ärendet tas upp av kommunstyrelsen med snar hantering.

Sammanfattning av ärendet
Gert Nygren (SPI) initierar ett ärende gällande översyn av kommunens
rutiner för hantering av personuppgifter.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Ärendet tas upp av kommunstyrelsen med snar hantering.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen

§ 248 Information från
samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Informationen är delgiven
– Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens sammanträde
den 12 november 2018 lämna en återrapport om hur arbetet med flytt av
Trollbäckens förskola fortskrider, den ekonomiska situationen vid både
Gullregnsgården och Vallgatan samt åtgärder för att minimera skadan.

Sammanfattning av ärendet
Samhällbyggnadschef Åsa Ratcovich informerar om
-Pågående arbete med att flytta Trollbäckens förskola till Gullregnsgården.
-Överskriden budget och den ekonomiska situationen vid såväl
Gullregnsgården och Vallgatan.
-Åtgärder för att minimera skadan.
Yrkanden
Lena Rosvall (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: – Informationen
är delgiven – Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid kommunstyrelsens
sammanträde den 12 november 2018 lämna en återrapport om hur arbetet
med flytt av Trollbäckens förskola fortskrider.
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar därtill att kommunstyrelsen ska besluta att
återrapporteringen ska omfatta den ekonomiska situationen vid både
Gullregnsgården och Vallgatan samt åtgärder för att minimera skadan.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/252

§ 249 Återrapport från måltidsverksamheten
rörande sjukskrivningstal i relation till
attraktiv arbetsgivare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november
2018.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Ratcovich informerar om sjukskrivningstal i kommunens
verksamheter.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: – Ärendet
hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2018.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/021

§ 250 Delårsrapport 2 2018-08-31 för Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Delårsrapport 2 för Hörby kommun godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport 2 för Hörby kommun har upprättats per den 31 augusti 2018.
Periodens resultat uppgår till 22,6 mkr. Helårsprognosen bedöms till
12,5 mkr, vilket är 4,5 mkr lägre än budget. Investeringsutfallet uppgår till
74,4 mkr.
Yrkanden
Ordförande Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta: – Delårsrapport 2 för Hörby kommun
godkänns.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 376
Delårsrapport 2, januari-augusti 2018.pdf
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Ekonomichef Robert Odenberger
Budgetchef Kerstin Bondza
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

11 (52)

Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/176

§ 251 Införande av tjänst för e-petitioner i Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Kommunstyrelsen konstaterar att införande av tjänst för e-petitioner inte
är aktuellt för närvarande.
– Informationen är delgiven.
Förslag till beslut
För att stärka medborgardialogen i Hörby kommun har Kommunstyrelsens
ordförande gett i uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag för
införande av s.k. e-petitioner i Hörby kommun. Två offerter har tagits
fram: en för en redan färdig tjänst, och en för en egenutvecklad tjänst.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 juni 2018, § 281, att
föreslå kommunstyrelsen besluta att ärendet hänskjuts till
budgetberedningen. Ärendet har nu hanterats i budgetberedningen och det
kan konstateras att inga medel har avsatts för införande av tjänst avseende
e-petitioner i Hörby.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Kommunstyrelsen konstaterar att införande av tjänst för e-petitioner inte är
aktuellt för närvarande. – Informationen är delgiven.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-13, § 281
TS 180515 KLF Införande av tjänst för e-petitioner i Hörby kommun.docx
Beslutet skickas till
Ekonomichef Robert Odeberger
Budgetchef Kerstin Bondza
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/025

§ 252 Budget 2019 och planer 2020–2021 –
Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Skattesatsen för år 2019 fastställs till 21:08 kr
– Det finansiella överskottsmålet fastställs till 1,8 %
– Fastställa Resultat-, drifts-, balans- och kassaflödesbudget Budget 2019
och planer 2020–2021
– Fastställa Investerings- och exploateringsbudget Budget 2019 och planer
2020–2021
I enlighet med socialdemokraternas budgetförslag för 2019.
Kommunstyrelsen beslutar därtill föreslå kommunfullmäktige besluta
följande kommunbidragsregleringar från 2019-01-01:
-Anslag från byggnadsnämnden och miljönämnden överförs till nya byggoch miljönämnden.
-Kommunbidrag för överförmyndarverksamheten överförs till den
gemensamma Överförmyndarnämnden med Höörs kommun som
värdkommun under förutsättning att erforderliga beslut för gemensam
Överförmyndarnämnd fattas.
-Kommunbidrag för räddningstjänsten överförs till den gemensamma
VA/Räddningsnämnden med Höörs kommun som värdkommun under
förutsättning att erforderliga beslut för gemensam VA/Räddningsnämnd
fattas.
-Kommunbidrag för Geoinfo Mittskåne överförs till kommunstyrelsen,
samarbetsavtal har tecknats med Höörs kommun som är värdkommun
under förutsättning att erforderliga beslut för Geoinfo Mittskåne fattas.
-Kommunbidrag och ansvar för Feriearbeten överförs från
kommunstyrelsen till socialnämnden.
Reservation mot beslutet
Cecilia Bladh in Zito (SD) reserverar sig för Sverigedemokraternas
räkning, mot beslutet att anta socialdemokraternas budgetförslag, till
förmån för egen inlämnad budget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde planeringsunderlag med preliminära
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
kommunbidragsramar för budget 2019 och planer för 2020–2021 den 18
juni 2018 enligt följande:
Kommunens finansiella överskottsmål fastställdes till 2 % vilket motsvarar
ett budgeterat resultat på 18,0 mkr.
Driftsbudget
Följande kommunbidragsjusteringar ingår i kommunfullmäktiges beslut
den 18 juni 2018:
– Index, volymjustering, lagstiftning och beslut

10 256 tkr

– Förstärkning av kommunbidragsramar

10 490 tkr

– Budgetreserv (SN)

5 510 tkr

Investeringsbudget
2019
2020
2021

250,9 mkr
182,9 mkr
134,0 mkr

Summa för planperioden

567,8 mkr

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 informerades om ändrade
budgetförutsättningar för kommunens budget 2019–2021 utifrån SKL:s
skatteunderlagsprognos 2018-09-28. Utifrån denna redogörelse föreslår
budgetberedningen justeringar i det preliminära planeringsunderlaget enligt
nedan.
– Budgetreserven (5,5 mkr) destinerad till SN utgår
– Överskottsmålet föreslås uppgå till 1,8 %
– Kommunbidragsjusteringar enligt följande sammanställning:
Styrelse/nämnd

Tillägg/avdr Effektivisering

Valnämnden

200

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden

200

1 450

-500

950

-200

-200

-400

1 770

Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

RamJustering

1 280

Tekniska nämnden

1 770
-300

-300

-500

780

-300

-300

Investeringsbudgeten har revideras med utgångspunkt från
lokalförsörjningsplanen och uppgår till 631,8 mkr under planperioden.
Förslag till Budget 2019 och planer 2020-2021

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Driftsbudget

2019

2020

2021

Budgeterat resultat

16 468

19 651

25 990

Finansiellt mål

1,8 %

2,1 %

2,7 %

Investeringsbudget (tkr)
Investeringsanslag
Exploateringsanslag
Summa
Summa för planperioden

211 900

200 400

208 500

10 000

10 000

10 000

221 900

210 400

218 500

650 800

Ärendets beredning
2018-09-25 Budgetberedning
2018-09-28 CESAM information § 19
2018-10-03 Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-08 CESAM förhandling § 11
2018-10-15 Kommunstyrelsen
2018-11-26 Kommunfullmäktige
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar, med instämmande av Lena Rosvall
(S), Henrik Andersson (S), Håkan Hansson (S) och Jörgen Leufstedt
(MP), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta:
– Skattesatsen för år 2019 fastställs till 21:08 kr
– Det finansiella överskottsmålet fastställs till 1,8 %
– Fastställa Resultat-, drifts-, balans- och kassaflödesbudget Budget 2019
och planer 2020–2021.
– Fastställa Investerings- och exploateringsbudget Budget 2019 och planer
2020–2021.
I enlighet med socialdemokraternas budgetförslag för 2019.
Ordföranden yrkar därtill att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta kommunbidragsregleringar från 2019-01-01.
-Anslag från byggnadsnämnden och miljönämnden överförs till nya byggoch miljönämnden.
-Kommunbidrag för överförmyndarverksamheten överförs till den
gemensamma Överförmyndarnämnden med Höörs kommun som
värdkommun under förutsättning att erforderliga beslut fattas om
Överförmyndarnämnd.
-Kommunbidrag för räddningstjänsten överförs till den gemensamma
VA/Räddningsnämnden med Höörs kommun som värdkommun under
förutsättning att erforderliga beslut fattas om VA/Räddningsnämnd.
-Kommunbidrag för Geoinfo Mittskåne överförs till kommunstyrelsen,

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
samarbetsavtal har tecknats med Höörs kommun som värdkommun under
förutsättning att erforderliga beslut fattas om VA/Räddningsnämnd.
-Kommunbidrag och ansvar för Feriearbeten överförs från
kommunstyrelsen till socialnämnden.
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar, med instämmande av Mona Olin(SD), att
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta om
budget i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag. Förslaget
skiljer sig från Socialdemokraternas förslag genom att det finansiella
överskottsmålet fastställs till 2 %, motsvarande 18 miljoner kronor. Detta
uppnås genom
Effektivisering
-3 900 tkr
Återkallade anslag
-910 tkr
Ramtillskott
3 750 tkr
Återkallad budgetreserv SN
-5 100 tkr
Budgetreserv
2 370 tkr
Henrik Andersson (S) yrkar, med instämmande av Lena Rosvall (S),
avslag på Cecilia Bladh in Zitos (SD) m.fl. yrkande.
Beslutsordning
Beslutsgång 1
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, sedan kommunstyrelsen
godkänt denna propositionsordning, först proposition på eget m.fl. yrkande
om förslag till Budget 2019 och planer 2020-2021 och Cecilia Bladh in
Zitos (SD) m.fl. yrkande om förslag till Budget 2019 och planer 20202021 och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med eget m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning
Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition:
Ja-röst för ordförandens m.fl. förslag till beslut
Nej-röst för Cecilia Bladh in Zitos (SD) m.fl. förslag till beslut.
Ja: Susanne Meijer (S), Henrik Andersson (S), Lena Rosvall (S), Håkan
Hansson (S), Jörgen Leufstedt (MP).
Nej: Cecilia Bladh in Zito (SD), Mona Olin (SD), Karin Melin (SPI), Gert
Nygren (SPI).
Avstår: Magnus Lennartson (C), Anders Larsson (C), Birger Torkildsen (-),
Lars-Göran Ritmer (M).
Ja: 5 Nej: 4 Avstår: 4
Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandens m.fl.
förslag till beslut.
Beslutsgång 2

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande att
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta följande
kommunbidragsregleringar från 2019-01-01.
-Anslag från byggnadsnämnden och miljönämnden överförs till nya byggoch miljönämnden.
-Kommunbidrag för överförmyndarverksamheten överförs till den
gemensamma Överförmyndarnämnden med Höörs kommun som
värdkommun under förutsättning att erforderliga beslut fattas om
Överförmyndarnämnd.
-Kommunbidrag för räddningstjänsten överförs till den gemensamma
VA/Räddningsnämnden med Höörs kommun som värdkommun under
förutsättning att erforderliga beslut fattas om VA/Räddningsnämnd.
-Kommunbidrag för Geoinfo Mittskåne överförs till kommunstyrelsen,
samarbetsavtal har tecknats med Höörs kommun som värdkommun under
förutsättning att erforderliga beslut fattas om VA/Räddningsnämnd.
-Kommunbidrag och ansvar för Feriearbeten överförs från
kommunstyrelsen till socialnämnden.
och finner att det endast föreligger ett förslag till beslut och att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03, § 377.doc
Budget 2019 och planer 2020-2021 - Hörby kommun KS 181015
Socialdemokraternas förslag till budget 2019, 2018-10-03
SD:s förslag till Budget 2019
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Ekonomichef Robert Odenberger
Budgetchef Kerstin Bondza
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/243

§ 253 Revidering av Ekonomiska styrprinciper
för Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Förslag till reviderade ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun
fastställs.
– Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun, antagna i
kommunfullmäktige 2014-09-29, upphävs i nu reviderade delar.

Sammanfattning av ärendet
Gällande ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun antogs av
kommunfullmäktige 2014-09-29.
Styrprinciperna har reviderats och ett nytt förslag till ekonomiska
styrprinciper för Hörby kommun har tagits fram.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta: – Förslag till reviderade ekonomiska
styrprinciper för Hörby kommun fastställs – Ekonomiska styrprinciper för
Hörby kommun, antagna i kommunfullmäktige 2014-09-29, upphävs i nu
reviderade delar.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03, § 378
Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun, version 1.0.pdf
Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun.pdf
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Ekonomichef Robert Odenberger
Budgetchef Kerstin Bondza
_____
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/383

§ 254 Strategisk samverkan: samverkansavtal
och arbetsordning för den politiska
styrgruppen för samverkan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Avtal om strategisk samverkan mellan Hörby kommun och Höörs
kommun godkänns.
– Arbetsordningen för den politiska styrgruppen för samverkan godkänns.
– Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar
likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelserna i Hörby och Höörs kommuner 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.
Arbetsordningen beskriver styrgruppens uppgifter och arbetsformer.
Arbetsformerna handlar om hur styrgruppen sammankallas och hur
styrgruppen återkopplar sitt arbete till kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen för samverkan beredde förslaget på avtal och
arbetsordning på sitt sammanträde den 26 september 2018.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Avtal om strategisk samverkan mellan Hörby kommun och Höörs kommun
godkänns – Arbetsordningen för den politiska styrgruppen för samverkan
godkänns – Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda
kommunerna fattar likalydande beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
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finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, §380
4.2 Avtal om strategisk samverkan.docx
4.3 Arbetsordning för politisk styrgrupp för samverkan 180926.docx
Bilaga 1 avsiktsförklaring strategisk samverkan mellan Hörby och Höörs
kommuner
Samverkansavtal och arbetsordning för den politiska styrgruppen för
samverkan
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kommunstyrelsen i Höörs kommun
Politiska styrgruppen för samverkan
_____
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2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/383

§ 255 Principer för beräkning och fördelning av
kostnader vid samverkan mellan Hörby
kommun och Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Principerna för att beräkna och fördela kostnader vid samverkan mellan
Hörby kommun och Höörs kommun godkänns. Beslutet innebär att
principerna är underlag då enskilda samverkansavtal tecknas.
– 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.
– Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar
likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Den politiska styrgruppen för samverkan mellan Hörby och Höörs
kommuner har upprättat principer för beräkning av kostnader och
fördelning av dessa mellan kommunerna. Principerna för
kostnadsfördelning ska användas varje gång samverkansavtal för ett
samverkansområde tas fram.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Principerna för att beräkna och fördela kostnader vid samverkan mellan
Hörby kommun och Höörs kommun godkänns. Beslutet innebär att
principerna är underlag då enskilda samverkansavtal tecknas. – 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. – Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda
kommunerna fattar likalydande beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 381
5.2 Principer för att beräkna och fördela kostnader vid samverkan Hörby
Höör 180926
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kommunstyrelsen i Höörs kommun
Politiska styrgruppen för samverkan
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/384

§ 256 Avtal om samverkan i
räddningstjänstfrågor genom en
gemensam nämnd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Avtalet om att samverka inom räddningstjänstområdet genom en
gemensam nämnd där Höörs kommun är värdkommun godkänns.
– Avtalet ersätter det samverkansavtal som tecknades 2013.
– Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar
likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
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
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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.
Höörs kommunfullmäktige har även godkänt reglementet för nämnden
(VA-räddningstjänstnämnden). Hörby kommunfullmäktige hanterar även
denna fråga på septembersammanträdet.
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.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Avtalet om att samverka inom räddningstjänstområdet genom en
gemensam nämnd där Höörs kommun är värdkommun godkänns – Avtalet
ersätter det samverkansavtal som tecknades 2013 – Ovanstående beslut
gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar likalydande beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 382)
Samverkansavtal räddningstjänst 180926
Bilaga 1 Principer för att beräkna och fördela kostnader
Avsiktsförklaring för samverkan mellan Hörby kommun och Höörs
kommun i räddningstjänstfrågor
Tjänsteskrivelse samverkansavtal räddningstjänst.docx
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Höörs kommun
Politiska styrgruppen för samverkan
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/382

§ 257 Samverkansavtal om överförmyndarnämnden med ekonomisk komplettering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Principer för att beräkna och fördela kostnaderna inom
överförmyndarnämnden godkänns.
– Principerna biläggs existerande samverkansavtal.
– Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar
likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2019 kommer Hörby och Höörs kommuner att
driva 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.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Principer för att beräkna och fördela kostnaderna inom
överförmyndarnämnden godkänns. – Principerna biläggs existerande
samverkansavtal. – Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda
kommunerna fattar likalydande beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
– Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 383
– Bilaga om principer för att beräkna och fördela kostnaderna inom
överförmyndarnämnden
– Samverkansavtal om överförmyndarverksamheten
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut till:
Kommunstyrelsen i Höörs kommun
Politiska styrgruppen för samverkan
_____
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Dnr KS 2018/289

§ 258 Avtal om samverkan inom allmän VAförsörjning genom gemensam nämnd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Avtalet om att fortsätta samverka inom allmän VA-försörjning godkänns.
Verksamheten ska fortsätta drivas genom en gemensam nämnd där Höörs
kommun är värdkommun
– Avtalet ersätter det samverkansavtal som tecknades 2013
– Ovanstående beslut gäller från och med 2019-01-01 under förutsättning
att båda kommunerna fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Hörby och Höörs kommuner har samverkat inom allmän vatten-och
avloppsförsörjning (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 samma år, § 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
hanterade 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
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för räddningstjänsten kommer att tas fram.
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).
Den politiska styrgruppen för samverkan beredde förslaget på avtal på sitt
sammanträde den 26 september 2018.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Avtalet om att fortsätta samverka inom allmän VA-försörjning godkänns.
Verksamheten ska fortsätta drivas genom en gemensam nämnd där Höörs
kommun är värdkommun godkänns – Avtalet ersätter det samverkansavtal
som tecknades 2013 – Ovanstående beslut gäller från och med 2019-01-01
under förutsättning att båda kommunerna fattar likalydande beslut.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 384
Avtal om samverkan inom allmän VA-försörjning genom gemensam
nämnd
Samverkansavtal VA-GIS - 2013-11-07
Tjänsteskrivelse samverkansavtal VA
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut till:
Kommunstyrelsen i Höörs kommun
Politiska styrgruppen för samverkan
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/288

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

Sammanfattning av ärendet
Hörby och Höörs kommuner 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 samma år, § 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 gemensamma 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.
Kommundirektörernas roll för att stödja samverkansområdet har också
förtydligats tillsammans med principer för hur kostnaderna ska fördelas.
Intäkter och kostnader

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

28 (52)

Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Verksamheten har rätt att ta betalt för sina tjänster. De kostnader som
kvarstår delas lika mellan kommunerna. Motiv:
– Verksamhetens kostnader påverkas inte av kommunernas folkmängd.
– Båda kommunerna har nytta av insatsen.
– Kommunerna har, sedan de började samverka inom området, delat
kostnaden lika (se 7 § i samverkansavtalet mellan Hörby kommun och
Höörs kommun avseende VA/GIS nämnden som tecknades 2013).
Driften av verksamheten förändras inte genom detta avtal. Däremot innebär
avtalet att indirekta kostnader tydliggjorts. Nytt är också att Hörby erbjuder
arbetsplats till verksamheten med en indikerad kostnad på 54 000 kronor
per år. Verksamhetens beräknade intäkter och kostnader hanteras i en
budget som kommunerna samråder om.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Avtalet om att samverka i drift och utveckling av geodata godkänns.
Verksamheten drivs under namnet Geoinfo MittSkåne, med Höörs
kommun som värdkommun – Avtalet ersätter det samverkansavtal som
tecknades 2013 – Ovanstående beslut gäller under förutsättning att båda
kommunerna fattar likalydande beslut och Hörby kommun antar
reglemente för gemensam nämnd för räddningstjänst och VA.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 385
Samverkansavtal geoinfomittskåne 180926
Samverkansavtal VA-GIS - 2013-11-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Höörs kommun
Politiska styrgruppen för samverkan
_____
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Dnr KS 2017/379

§ 260 Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i
Hörby kommun, antagande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Detaljplanen för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag för ny
detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby kommun. Fastigheterna
kallas även för gamla statoiltomten och gamla mejeriet utifrån tidigare
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa möjlighet
för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett attraktivt
område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter.
Detaljplanen har varit utskickad på två remissrundor, samråd och
granskning och slutligen har antagandehandlingar arbetats fram. Beslut att
godkänna antagandehandlingarna har tagits av byggnadsnämnden som
överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Planarkitekt Malin Karlsson informerar om ärendets beredning.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar med instämmande av Anders
Larsson (C), Henrik Andersson (S) och Magnus Lennartson (C) att
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: –
Detaljplanen för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby antas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19, § 359
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Pugerup 6 22 36 m.fl.
Byggnadsnämndens beslut 2018-08-23, § 129
Detaljplan för Pugerup 6 22 36 m.fl. antagandehandling planbeskrivning
Detaljplan för Pugerup 6 22 36 m.fl. antagandehandling plankarta 180809
Granskningsutlåtande Detaljplan för Pugerup 6 22 36 m.fl. 2018-08-09
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planering & Utveckling
Hörbygårdens mejeri AB
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/202

§ 261 Information om Resilient Regions
Association, extrastämman
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Miljöstrateg Ida Linné, som har varit kommunens kontaktperson vid
föreningens extra stämma, informerar om ärendet.
Hörby kommun är sedan 2017 medlemmar i föreningen Resilient Regions
Association. Resilient Regions Association är en neutral arena där
näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för att lösa
regionala utmaningar. Målet är att tillsammans bygga ett mer resilient
samhälle med robusta funktioner och flöden, ett samhälle med förmåga att
snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar.
Med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar för
organisationen kallades medlemmarna till en extrainsatt stämma för att
diskutera och besluta om föreningens framtid. Vid stämman beslutades att
Resilient Regions International AB, Svb, av föreningen helägt aktiebolag,
skall avvecklas. Kort inpå stämman hade det inkommit en motion om att
föreningen inte skall upplösas. Motionen diskuterades och majoriteten
deklarerade sitt intresse för att föreningen skall finnas kvar. Stämman
beslutade i enlighet med den inkomna motionen om att behålla föreningen,
tillsätta en utvecklingsgrupp och kalla till extra stämma den 8/11 kl. 16:00
och i samband med den välja en ny styrelse.
Styrelsen konstaterade under extrastämman att resiliens är mer aktuellt än
någonsin. Dagens utmaningar från urbanisering, klimatförändringar, nya
teknologigenombrott mm. kräver breda samarbeten över olika sektorer i
samhället och över geografiska gränser och kommer att vara fortsatt
aktuellt. Däremot anser styrelsen att formen, att driva föreningen som ett
klusterinitiativ, inte längre är ändamålsenlig.
Region Skånes representant under mötet redogjorde för Regionala
Utvecklingsnämndens beslut att inte fortsätta att finansiera Resilient
Regions Association och lät meddela att Region Skåne har för avsikt att
omgående starta en utredning om hur parter i Skåne kan samarbeta i
resiliensfrågor. Representanten från Region Skåne uttryckte även önskan
om att föreningens fortsatta arbete ska kopplas samman med detta arbete.
Föreningen kommer fram till nästa stämma under 2019 att se över
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
verksamhetsidé, stadgar och medlemsavgifter. Inga medlemsavgifter
kommer att faktureras för 2019 förrän nästa års stämma fattat beslut om
avgifterna. Föreningen kommer således inte låsa in befintliga medlemmar
för 2019 och därför behöver inga medlemmar anmäla utträde innan
ordinarie stämma.
Hörby kommun arbetar med resiliensfrågor redan idag. Medlemskapet i
föreningen ger kommunen en bredare plattform och kontaktyta för att
jobba med resiliens och hållbar utveckling. Genom medlemskapet får
kommunen omvärldsbevakning, kunskapshöjning och spridning av nya
erfarenheter. Som liten kommun är det även svårt att driva arbetet med ett
robust och resilient samhälle själv, medlemskapet i Resilient Regions
Assiciation gynnar kommunen genom att erbjuda konkreta regionala
lösningar på komplexa problem. Vidare så bidrar nätverket i föreningen
med kontakter som är värdefulla för en mindre kommun som Hörby. Den
enda nackdelen i medlemskapet är kostnader i form av tid och resurser för
att vara en aktiv medlem. Sammantaget bedöms fördelarna väga tyngre än
nackdelarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-13, § 204, att man ställer sig positiv
till att föreningen drivs vidare även utan medel från Region Skåne under
förutsättning att kommunens kostnad för medlemskapet ej överstiger den
som redan är fastställd. Medlemsavgifter för Resilient Regions Association
för 2019 kommer att beslutas på föreningens ordinarie stämma under 2019.
Styrelsen beslutade under extrastämman att inga medlemmar ska faktureras
för 2019 innan föreningen hållit stämma. Därmed kan kommunen tryggt
avvakta besked om verksamhetsidé och nya avgifter till ordinarie stämma
2019.
Beslutsunderlag
TS181008 – SBF – Information med anledning av extrastämma i Resilient
Regions Association
Kommunstyrelsens beslut § 204, 2018-08-13, om kommunens
kontaktperson i Resilient Regions Association och direktiv till
stämmoombud
Bilaga 1: Protokoll extrastämma 2018
Bilaga 2: Styrelsens information med anledning av extrastämman 27
augusti
Beslutet skickas till
Miljöstrateg Ida Linné
_____
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/112

§ 262 Motion från Birger Larsson (L) angående
solcellsparker i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Birger Larsson (L) inkom den 9 mars 2018 med en motion, i vilken han
föreslår att Hörby kommun tar in lämpliga områden för framtida
solcellsparker i Översiktsplanen. Vidare föreslår han att Hörby kommun
ser över var kommunen själv och/eller tillsammans med lämpligt
energibolag kan bygga solcellsparker inom kommunens markinnehav.
Motionen har lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller för närvarande på att ta fram en ny
energi- och klimatplan för kommunen där båda förslagen beaktas som
lämpliga åtgärder.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta: – Motionen anses besvarad med
hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 373
TS 180828 - SBF - Svar på motion om socellssparker
Motion från Birger Larsson (L) angående solcellsparker i Hörby kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 61
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Miljöstrategen /Bygg- och miljönämnden
Förslagsställaren/motionären
_____
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Dnr KS 2017/458

§ 263 Motion från Gert Nygren (SPI) om slopat
bygglov för installation av solceller
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Gert Nygren (SPI) inkom den 7 december 2017 med en motion om slopat
bygglov för solceller vari han önskar att kommunfullmäktige beslutar om
lovbefrielse för en och tvåbostadshus inom detaljplan. I kulturhistoriska
områden inom detaljplan föreslås lovplikt finnas kvar.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 8, att överlämna
motionen till byggnadsnämnden för beredning.
Av tjänsteskrivelse daterad 2018-07-12 från Bygg och Miljö samt av beslut
i byggnadsnämnden 2018-08-23, § 127, framgår bland annat att Riksdagen
beslutade 2018-06-13 om ändringar i plan- och bygglagen som börjar gälla
den 1 augusti 2018. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas
bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som
ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna
måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den
gällande detaljplanen.
Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på
byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs
även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av
riksintresse för totalförsvaret.
Yrkanden
Ordförande Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta: – Motionen anses besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19, § 356
Byggnadsnämndens beslut 2018-08-23, § 127
Motion om slopat bygglov för installation av solceller
Justerande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 8
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18, § 194
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Byggnadsnämnden
Förslagsställaren/motionären
_____
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/303

§ 264 Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD)
angående tunnel under väg 13/Lybykorset
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Boulkizz (SD) har inkommit med en motion angående tunnel
under väg 13/Lybykorset i vilken han föreslår att kommunen verkar för att
man bygger en tunnel under väg 13 vid Lybykorset så att man lätt och
trafiksäkert kan ta sig över/under den olycksdrabbade väg 13. I motionen
yrkas vidare att man samtidigt ska göra heldragna mittlinjer på väg 13 och
förbjuda vänstersväng för dem som skall svänga av till Lyby vid Hee, då
det är trafiksäkrare att svänga av vid Lybykorset. Kommunfullmäktige
beslutade 2017-08-28, § 108 att motionen får ställas och att motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
I ärendet föreligger yttrande från tekniska nämnden 2018-04-26, § 73, där
det framgår att Trafikverket är väghållare för berörda sträckor samt
beslutsfattande myndighet gällande eventuell investering i tunnel, vilket
innebär att Hörby kommun inte kan besluta i frågan. Hörby kommun kan
uppmärksamma Trafikverket genom att tillskriva Trafikverket om ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-19, § 358 att uppmana
gata/parkchef att tillskriva och uppvakta Trafikverket i ärendet.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta: – Motionen anses besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19, § 358
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26, §73
Motion angående tunnel under väg 13 Lybykorset, (SD)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 108
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Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till
Gata/Parkchef
Tekniska nämnden
Förslagsställaren/motionären
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/142

§ 265 Kävlingeåns vattenråd - reparationer och
underhåll av anlagda dammar och
våtmarker inom Kävlingeåns
avrinningsområden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Vattenrådet godkänns fortsätta att hantera reparation och underhåll för
perioden 2018-2021.
– Medel till arbetet beviljas i enlighet med förslaget vilket för Hörby
kommun innebär 24 800 kr/år för åren 2019-2021.
– Finansiering av ovan beviljade medel sker inom kommunstyrelsens
driftsbudgetramar 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet
Kävlingeåns vattenråd äskar medel för det fortsatta arbetet med
reparationer och underhåll av anlagda dammar och våtmarker inom
Kävlingeåns avrinningsområde.
De dammar och våtmarker som är anlagda inom Kävlingeåprojektet samt
inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån, sedan starten 1995, är inte
naturmiljöer som tillåts ha helt fri utveckling. Det krävs ett visst behov av
underhåll och reparation av tekniska delar för att funktion för näringsrening
ska finnas kvar. Kommunerna har i de flesta fallen haft ansvar för
funktionen av de anlagda dammarna och våtmarkerna under avtalstiden.
Kävlingeåns vattenråd har dock samordnat arbetet med reparationer och
underhåll med särskild finansiering från medlemskommunerna under åren
2014-2017.
Vattenrådets kansli föreslår nu att det fortsatta arbetet med reparations- och
underhållsåtgärder bedrivs inom ramen för Kävlingeåns vattenråd. Enligt
förslag från vattenrådets kansli skulle ett samlat arbete medföra flertalet
fördelar som t.ex. upprätthållen kontinuitet samt att kommunerna inte
själva behöver lägga tid på arbetet. Kostnaderna för perioden 2018-2021
skulle enligt förslaget fördelas enligt nedanstående tabell.
Kommun - Andel - Äskad summa (kr/år)
Eslöv - 0,266 - 106 400
Hörby - 0,062 - 24 800
Höör - 0,022 - 8 800
Kävlinge - 0,095 - 3 800
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Kommunstyrelsen
Lomma - 0,017 - 6 800
Lund - 0,389 - 155 600
Sjöbo - 0,134 - 53 600
Tomelilla - 0,015 - 6 000
Summa - 1,000 - 400 000
Då medel kvarstår från tidigare år förslår vattenrådets kansli att detta
används som en grundfinansiering och att medel ej äskas för 2018 utan
endast för åren 2019-2021. För Hörbys del skulle det innebära en kostnad
på 24 800 kr per år i tre år, d.v.s. totalt 74 400 kr.
Yrkanden
Ordförande Susanne Meijer yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Vattenrådet godkänns fortsätta att hantera reparation och underhåll för
perioden 2018-2021. – Medel till arbetet beviljas i enlighet med förslaget
vilket för Hörby kommun innebär 24 800 kr/år för åren 2019-2021. –
Finansiering av ovan beviljade medel sker inom kommunstyrelsens
driftsbudgetramar 2019-2021.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19, § 360
Arbete med reparation och underhåll av våtmarker i Kävlingeåns
avrinningsområde
Tjänsteskrivelse underhåll K-vr
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Ekonomichef Robert Odeberger
Kommunekolog Mikael Ulvholt
Kävlingeåns vattenråd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

40 (52)

Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/438

§ 266 Förslag till komplettering av Reglemente
för ersättning till förtroendevalda inför
mandatperioden 2019--2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Förslaget till komplettering av Reglemente för ersättning till
förtroendevalda avseende arvode för överförmyndarnämnden och arvode
för gemensamma nämnden för VA och räddningstjänst för Hörby och
Höörs kommuner godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Inför valet 2018 tillsattes en arvodesgrupp som har lämnat ett förslag till
arvodesreglemente daterat 2018-08-08 för mandatperioden 2019–2022.
Förslaget behandlades av kommunfullmäktige den 24 september 2018 med
tillägget att ge arvodesgruppen i uppdrag att komma in med ett
kompletterande förslag gällande arvode för överförmyndarnämnden och
den föreslagna gemensamma nämnden för VA och räddningstjänst för
Hörby och Höörs kommuner.
I ärendet föreligger protokollsutdrag från arvodesgruppen daterat 2018-0921 med förslag till nytt arvodesreglemente för VA/räddningsnämnd och
överförmyndarnämnd med tillägget att frågan huruvida samma arvodesnivå
bör tillämpas i båda kommunerna bör tas upp.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta: – Förslaget till komplettering av
Reglemente för ersättning till förtroendevalda avseende arvode för
överförmyndarnämnden och arvode för gemensamma nämnden för VA och
räddningstjänst för Hörby och Höörs kommuner godkänns.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 374
Arvodesreglemente utkast 2018-09-26
Protokollsutdrag Arvodesgruppen 2018-09-21
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Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Berörda nämnder
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/529

§ 267 Hörby 42:18 och Karsholm 19 - Köp av
fastighet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Med hänsyn till att de aktuella fastigheterna är sålda till annan köpare än
kommunen förklaras ärendet avslutat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 196, att återremittera ärendet
gällande köp av fastigheterna Hörby 42:18 och Karsholm 19 till
kommunstyrelsen för ny beredning.
Enligt besked från säljaren har de aktuella fastigheterna sålts till privat
köpare under augusti 2018.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta: – Med hänsyn till att de aktuella
fastigheterna är sålda till annan köpare än kommunen förklaras ärendet
avslutat.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19, § 366
Tjänsteskrivelse svar återremiss Kvarnen
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 196
_____
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Dnr KS 2017/233

§ 268 Utseende av dataskyddsombud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Josefine Persson entledigas som dataskyddsombud för kommunstyrelsen
– Jesper Bryngemark, kommunsekreterare, utses till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen från 2018-10-01
– Datainspektionen meddelas om nytt dataskyddsombud.

Sammanfattning av ärendet
I dataskyddsförordningen (GDPR) regleras att myndigheter som behandlar
personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud, dvs. en person i
organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor.
Då nuvarande dataskyddsombud, Josefine Persson, har avslutat sin
anställning i Hörby kommun behöver nämnderna entlediga Josefine från
uppdraget samt utse ett nytt dataskyddsombud.
Kommundirektören har föreslagit Jesper Bryngemark, kommunsekreterare,
som dataskyddsombud.
När beslut om nytt Dataskyddsombud är fattat, behöver detta meddelas till
Datainspektionen via blankett bifogat detta ärende.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta:
– Josefine Persson entledigas som dataskyddsombud för kommunstyrelsen
– Jesper Bryngemark, kommunsekreterare, utses till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen från 2018-10-01 – Datainspektionen meddelas om nytt
dataskyddsombud.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03, § 375
Beslutet skickas till
Datainspektionen
Kansli- och ledningsstöd
Kommunsekreterare Jesper Bryngemark
_____
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Dnr KS 2017/352

§ 269 Ställningstagande för samordnad
varudistribution
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Förstudien Samordnad Varudistribution godkänns
– Hörby kommun ska inte fortsättningsvis delta i Länsstyrelsens projekt
om samordnad varudistribution
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en
upphandlingsorganisation
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
införande av e-handel i Hörby kommun.
– Frågan om införande av samordnad varudistribution till
kommunstyrelsen efter det att införande av e-handel har skett i Hörby
kommun lyfts.

Sammanfattning av ärendet
2016 initierade Länsstyrelsen i Skåne ett kartläggningsprojekt av samtliga
kommuners inställning och status avseende samordnad varudistribution.
Resultatet visade på stort intresse från kommunernas sida men visade också
på behov av kompetensutveckling.
Under våren 2018 genomfördes ett större projekt med Hörby kommun som
deltagare. Projektets resultat har sammanställts i en rapport vars huvudsyfte
är att presentera en kostnads-nyttoanalys för införandet av samordnad
varudistribution samt att redogöra för hur inköpsprocessen ser ut i nuläget.
Projektet finansierades med medel från Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne
och Tillväxtverket, samt medfinansiering från Hörby kommun i form av
arbetstid från sex projektdeltagare från Hörby kommun.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Förstudien Samordnad Varudistribution godkänns – Hörby kommun ska
inte fortsättningsvis delta i Länsstyrelsens projekt om samordnad
varudistribution – Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för en upphandlingsorganisation – Kommundirektören ges i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av e-handel i Hörby
kommun – Frågan om införande av samordnad varudistribution till
kommunstyrelsen efter det att införande av e-handel har skett i Hörby
kommun lyfts.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19, § 354
Förstudie Samordnad varudistribution Hörby kommun 20180918
Tjänsteskrivelse 20180918
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kansli- och ledningsstöd
Kommunalråd Susanne Meijer,
Andre vice kommunalrådsordförande Stefan Borg
Kommundirektör Johan Eriksson
Miljöstrateg Ida Linné
Administrativ chef barn- och utbildningsförvaltningen Mattias Nyqvist
Verksamhetsutvecklare vård och omsorg Ingrid Haraldsson
Kostchef Jens Modéer
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/080

§ 270 Återrapportering angående samverkan
mellan politiken och tjänstemännen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Informationen är delgiven
– Ärendet avslutas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S) och kommundirektör
Johan Eriksson informerar om följande:
-Förbättrad bild kring hanteringen av samverkan mellan politiker och
tjänstemän från tekniska, byggnads, social och barn- och
utbildningsnämnden /förvaltningen och bolagen Hörbybostader AB och
Hörby Industri-fastighets AB.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Informationen är delgiven – Ärendet avslutas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04, § 188
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/300

§ 271 Ansökan om förordnande som borgerlig
vigselförrättare i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Ansökan från Peter Kromnow om att bli förordnad som borgerlig
vigselförrättare tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Skåne inkom den 21 september 2018 med en remiss
angående ansökan från Peter Kromnow om förlängt förordnande som
borgerlig vigselförrättare för att utföra borgerliga vigslar främst i Hörby
kommun.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta:
– Ansökan från Peter Kromnow om att bli förordnad som borgerlig
vigselförrättare tillstyrks.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen
Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Skrivelse från länsstyrelsen
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen tillsammans med i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/314

§ 272 Ansökan om förlängt förordnande som
borgerlig vigselförrättare i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Ansökan från Kjell Åke Persson om att bli förordnad som borgerlig
vigselförrättare tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen inkom den 2 oktober 2018 med en remiss angående ansökan
från Kjell Åke Persson om förlängt förordnande som borgerlig
vigselförrättare för att utföra borgerliga vigslar främst i Hörby kommun.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: –
Ansökan från Kjell Åke Persson om att bli förordnad som borgerlig
vigselförrättare tillstyrks.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Begäran om yttrande
Ansökan om förordnande som vigselförrättare, Hörby kommun –
förlängning
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen tillsammans med i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/278

§ 273 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
september 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
-Redovisningen av delegationsbeslut september månad 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-05 §§ 345–350
2018-09-19 §§ 350–368
2018-09-25 § 369
Ekonomichefen
Delegationsbeslut – LTA-pumpar Hörby, utbyte av pumpar som är uttjänta
och avskrivning 6 st i Häggenäs och 6 st i Röinge, 225 tkr, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning B 14.
Delegationsbeslut – Attestordning Kommunstyrelsen, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning B 5.
Kommunekolog
Delegationsbeslut – Beslut om strandskyddsdispens för fiberutbyggnad i
Ludvigsborg i Hörby kommun, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D 11 och D 12.
Planerings- och utvecklingschef
Delegationsbeslut – Ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande, enligt kommunstyrelsens delegationsordning D 8.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegationsbeslut
Delegationsbeslut - LTA-pumpar Hörby, utbyte av pumpar som är uttjänta
och avskrivning
Delegationsbeslut - Attestordning Kommunstyrelsen, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning B 5
Delegationsbeslut - Beslut om strandskyddsdispens för fiberutbyggnad i
Ludvigsborg i Hörby kommun
Delegationsbeslut - Ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/277

§ 274 Meddelande kommunstyrelsen september
2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Meddelanden för september 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I ärendet föreligger meddelanden till kommunstyrelsen avseende
september 2018:
Storkprojektet i Skåne - Bidrag 30 tkr utbetalt till Naturskyddsföreningen i
Skåne 2018.
Hörbybostäder AB - styrelseprotokoll 2018-08-31.
Hörbybostäder AB - styrelseprotokoll 2018-09-06.
Resilient Regions Association - Protokoll extra stämma samt styrelsens
information med anledning av extra stämman 2018-08-27.
Hörby Ungdomsstyrelsen - protokoll 2018-01-31.
Hörby Ungdomsstyrelsen - protokoll 2018-03-28.
Hörby Ungdomsstyrelsen - protokoll 2018-03-14.
Hörby Ungdomsstyrelsen - protokoll 2018-05-09.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Informations- och nyhetsbrev nr
4.
Sveriges Kommuner och Landsting - Kompetenssatsning för
förtroendevalda och tjänstemän.
Cesam Centrala samverkansgruppen - protokoll 2018-08-31.
Personalavdelningen - Månadsrapporter från personalsystemet, september
2018.
Beslutsunderlag
Meddelande - sammanställning av meddelanden daterad 2018-08-31 med
underlag
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen

§ 275 Information från kommundirektören
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören Johan Eriksson informerar om följande:
– Den 16 januari 2019 kommer en utbildningsdag för nya förtroendevalda
att hållas. Förmiddagen ägnas åt kommunledningsfrågor och eftermiddagen
åt en genomgång av förvaltningarnas verksamheter.
-Personalförändring vid Arbetsmarknadsenheten.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-15
Kommunstyrelsen

§ 276 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Susanne Meijer (S) informerar:
Resultatet av den pågående trygghetsmätningen inom kommunen kommer
att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott vecka 45.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

