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Kommunstyrelsen
Mona Olin (SD), adjungerad
Louise Hedlund (SD) §§ 238-264
Karin Gullberg (SPI), revisor § 237
Göran Andersson (C), revisor § 237
Tommy Persson (L), revisor § 237
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Johan Eriksson, kommunchef
Robert Odeberger, ekonomichef §§ 235-257
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Irene Nyqvist, utvecklingsstrateg § 245
Josefine Persson, utredare §§ 241-244
Eva Klang Vänerklint, socialchef § 238
Mikael Ulvholt, kommunekolog §§ 239-240
Carin Holst, mark- och exploateringsingenjör § 242
Göran Malmström, personalchef §§ 235-244
Karin Kroon Gunnarsson, avdelningschef strategi- och utveckling §§ 246248
Marcus Kulle, kultur- och fritidschef § 246
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen

§ 235 Adjungering
Beslut
Kommunstyrelsen adjungerar Mona Olin (SD) till dagens sammanträde.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen

§ 236 Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan för dagens sammanträde godkänns med följande
ändringar:
Ärende som tilläggs
Bollerup 9, 10 Frostaskolan - Ansökan om investeringsmedel och
igångsättningstillstånd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen

§ 237 Besök av kommunens revisorer
Ärendebeskrivning
Hörby kommuns revisorer redovisar sitt uppdrag:


Granskning.



Intern kontroll.



Fördjupningsprojekt.



Initiativ till nytt reglemente.



Dialog med kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen

§ 238 Information från socialförvaltningen
Ärendebeskrivning
Eva Klang Vänerklint, socialchef informerar om förvaltningens
verksamhet:


Hälsans hus.



45 utvecklingslinjer.



Arbetsmarknadsenhet.



Förebyggande verksamhet.



Integration.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/470

§ 239 Råby 4:43- Ansökan om
strandskyddsdispens
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja dispens från bestämmelserna enligt 7
kap 18 b § miljöbalken (MB) om strandskydd på fastigheten Råby 4:43 i
Hörby kommun enligt samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den
30 september 2016.

Ärendebeskrivning
Kraftringen Service AB ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en transformatorstation samt kabeldragning
på fastigheten Råby 4:43. Åtgärden berör område för vilket gäller
förordnande om strandskydd vid Hörbyån, enligt 7 kap. 14-15 §§ MB.
Åtgärden beskrivs som att befintlig transformatorstation ska ersättas med
ny transformatorstation 7-8 m längre från väg på grund av nya krav från
trafikverket. Avståndet till Hörbyån uppskattas till 45 m. Mellan Hörbyån
och tänkt byggnad går (sekundär) länsväg 1066, en 5,5 m bred väg.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får
endast de sex särskilda som anges i 7 kap. 18 c § i MB beaktas. I detta fall
åberopar sökande att område, redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften, behövs för att utvidga en
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området samt behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Punkterna 1, 4 och 5.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 368.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-09-30.
Bilder på transformatorstation Hörby Råby 4:43.
Ansökan daterad 2016-09-14.
Karta.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunekologen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/471

§ 240 Äspinge 18:8 - Ansökan om
strandskyddsdispens
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar beviljar ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Äspinge 18:8 i Hörby kommun enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober
2016.

Ärendebeskrivning
Mattias Andersson har inkommit med ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett enfamiljshus samt garage
på rubricerad fastighet. Åtgärden berör delvis område för vilket gäller
förordnande om strandskydd vid Hörbyån, enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB.
Enligt ansökan samt övriga handlingar ska en 108,5 m² stor villa samt 44
m² stort garage uppföras. Sökande önskar att genom avstyckning ändra från
åkermark till villatomt med permanentbostad. Enligt ansökan finns redan
kommunalt VA framdraget. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat
område. Som skäl har sökande angett att området genom väg eller
bebyggelse är väl avskilt från område närmast strandlinjen.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 369.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-12.
Ansökan med situationsplan och foto 2016-09-20.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunekologen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/399

§ 241 Cykelstrategi för Skåne - Svar på remiss
från Region skåne
Beslut
Kommunstyrelsen besluta att överlämna svar på remissen ”Cykelstrategi
för Skåne” enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
den 7 oktober 2016 till Region Skåne.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun har mottagit ”Cykelstrategi för Skåne” för remissyttrande.
Region Skåne är avsändare och önskar att kommunen som remissinstans
tar ställning till ett antal punkter.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 367.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-11.
Remiss - Region Skånes Cykelstrategi för Skåne.
Underrättelse från Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne, 201608-29.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-07.
_____

Beslutet skickas till:
Region Skåne

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/512

§ 242 Taxa för upplåtelse av torgplatser och
annan offentlig plats - Avgift för
laddstolpe
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa tillägg
till Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats i Hörby
kommun bestående av avgift för laddstolpe enligt följande:
För 0-2000 kWh/år är avgiften 1.8 tkr/år.
för 2001-5000 kWh/år är avgiften 4.8 tkr/år.
för 5001- 10000 kWh/år är avgiften 9.8 tkr/år.
för 1001-15000 kWh/år är avgiften 14.8 tkr/år.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2016-10-20 § 208 beslutat att anta förslag på tillägg
för gällande Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats i
Hörby kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-06-24, § 83 och
gäller fr o m 2017-02-01.
För upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats i Hörby kommun
gäller taxa antagen av komunfullmäktige 2013-06-24, § 83. I denna taxa
saknas tillämplig taxa för laddstolpar till elbilar, något som kan bli aktuellt
att sätt upp inom offentlig plats i Hörby inom kort.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 389.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-26.
Tekniska nämndens beslut 2016-10-20 § 208.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/226

§ 243 Tillgänglighetsplan för Hörby kommun Godkännande av remissversion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissunderlag
”Tillgänglighetsplan” samt att översända remiss gällande
”Tillgänglighetsplan” till kommunens samtliga nämnder, kommunala
handikapprådet, pensionärsrådet och ungdomsstyrelsen. Remittenterna
bereds möjlighet att lämna synpunkter senast den 31 januari 2017.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har arbetat fram ett remissunderlag till
”Tillgänglighetsplan”, 2016-08-18. Denna bygger på den tidigare
Handikapplanen som antogs av Kommunfullmäktige i Hörby kommun
2002-03-25. Då det är ett kommunövergripande ansvar är det av vikt att
samtliga nämnder ges möjlighet att yttra sig genom ett remissförfarande.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar att det kommunala handikapprådet,
pensionärsrådet och ungdomsstyrelsen också ska remitteras.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 378.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-12.
Tillgänglighetsplan 2016-08-18.
_____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunala handikapprådet
Pensionärsrådet
Ungdomsstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/050

§ 244 Internkontroll 2016 för kommunstyrelsen Redovisning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av intern kontroll 2016
för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt 6 kapitlet 7 § kommunallagen (1991:900) ska nämnderna se till att
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.
Hörby kommun har ett reglemente för intern kontroll som syftar till att
säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-07, § 52, att fastställa intern kontroll
för kommunstyrelsens verksamhet för 2016.
Kontrollområden är följande:
Stab – Översyn och revidering av gällande författningssamling avseende
innehåll och struktur.
Ekonomiavdelningen – Översyn av Placeringspolicy – Särskilda
föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser.
Personalkontoret – Säkerställa att hantering av semester följer gällande
rutiner.
IT-avdelningen – Kundnöjdhet servicedesk.
Återrapportering om utfallet av den interna kontrollen 2016 för
kommunstyrelsen ska ske senast under oktober 2016.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 373.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2016-10-13.
Beslut från kommunstyrelsen 2016-03-07, § 52.
Redovisning från Kansli- och ledningsstöd.
Redovisning från ekonomiavdelningen.
Redovisning från IT-avdelningen/UNIKOM.
Redovisningen personalavdelningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/136

§ 245 Kriterier för bidrag till föreningar med
socialt inriktad verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att:
Anta kriterier för bidrag till föreningar med socialt inriktad verksamhet
enligt tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad den 26
oktober 2016.
Kriterierna föreslås börja gälla från och med 2017-01-01.
Ansökningar lämnas in i kommunens gemensamma webbtjänst för
ansökningar av bidrag.
Socialförvaltningen hanterar ansökningarna enligt kriterier.
Bidrag eller anslag tas från socialnämndens ordinarie budget.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) och Gert Holst (SD) anmäler reservation enligt följande:
SD ledamöter av styrelsen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande. Att som absolut kriterium kräva ”aktiviteter” som ska främja
kulturell mångfald innebär en politisering av det kommunala stödet till
föreningarna.
Eva Lindholm (M) och Birger Torkildsen (M) anmäler reservation till
förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun ser en ökning av ansökningar om bidrag från föreningar
med socialt inriktad verksamhet. Bidrag och stöd till dessa föreningar kan
utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga verksamheter.
Ansökningar från dessa föreningar handläggs i första hand av kultur- och
fritidsnämnden, men ansökningar kommer även till socialnämnd och
kommunstyrelse för bedömning och beslut.
För att bedöma dessa ansökningar på ett likvärdigt sätt har ett förslag tagits
fram som stöd för den fortsatta handläggningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig mycket positiva till förslaget att
föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete knyts närmare
socialförvaltningen. Det är en vinst för både förening och kommun då båda
parterna kommer att få ut mer av samarbetet.
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget med förslag på korrigeringar

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2016-11-07
Kommunstyrelsen
i kriterierna. Socialnämnden bedömer att bidrag eller anslag tas från
Socialnämndens ordinarie budget.

Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar i första hand som ändring att punkt sex ska utgå
och i andra hand avslag på arbetsutskottets förslag i sin helhet.
Eva Lindholm (M) yrkar att punkt sex i arbetsutskottets förslag ska utgå.
Susanne Meijer (S), Kristina Cavetoft (S), Filip Persson (MP), Magnus
Lennartson (C), och Lena Rosvall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Gerty Holst (SD) yrkar som ändring att formuleringen ”kulturell mångfald”
i arbetsutskottet förslag ersätts med ”social mångfald”.
Susanne Meijer (S) yrkar avslag på Gerty Holsts (SD) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag finns:
Ändringsyrkande från Stefan Borg (SD) m fl.
I andra hand avslagsyrkande från Stefan Borg (SD).
Bifallsyrkande från Susanne Meijer (S) m fl.
Ändringsyrkande från Gert Holst (SD).
Avslagsyrkande på Gert Holsts (SD) ändringsyrkande från Susanne Meijer
(S).
Ordföranden ställer först proposition på Gert Holsts (SD) ändringsyrkande
och finner avslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stefan Borgs (SD)
ändringsyrkande och finner avslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Den som yrkar avslag på Stefan Borgs (SD) ändringsyrkande röstar JA.
Den som yrkar bifall till Stefan Borgs (SD) ändringsyrkande röstar NEJ.
För JA-propositionen röstar: Susanne Meijer (S), Magnus Lennartson (C),
Kristina Cavetoft (S), Lena Rosvall (S), Anders Larsson (C), Marie
Keismar (L), Filip Persson (MP) och Gert Nygren (SPI).
För NEJ-propositionen röstar: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD), Birger

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Torkildsen (M) och Eva Lindholm (M).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Björn Åvik (SPI).

Omröstningsresultat
Med åtta (8) JA-röster mot fyra (4) NEJ-röster samt en (1) ledamot som
avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen avslå Stefan Borgs (SD)
ändringsyrkande.
Ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förlag och finner
bifall.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 386.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-26.
Förslag till kriterier för bidrag/stöd till föreningar med socialt inriktad
verksamhet, 2016-11-01.
Yttrande från socialnämnden, 2016-08-25.
Yttrande från Kultur och fritidsförvaltningen, 2016-04-27.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-16 § 98.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-11-07
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/486

§ 246 Evenemangsstrategi för Hörby kommun
2017-2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Föreslå kommunfullmäktige anta evenemangsstrategi registrerad den 7
november 2016 för Hörby kommun med villkoret att finansiering sker
inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för kultur- och
fritidsnämnden.
Att under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner
evenemangsstrategin avsätta 0.3 mnkr från kommunstyrelsens medel till
förfogande för kostnader avseende delmål 1-5 för år 2017 enligt den i
ärendet förslagna budgetplanen.
Återrapportering av strategiarbetet ska ske senast december 2017.

Ärendebeskrivning
I november 2015 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kultur-, fritids- och
utbildningsförvaltningen att under år 2016 sammanställa en
evenemangsstrategi för Hörby kommun med målet att utifrån en
nulägesanalys och genomlysning av befintliga evenemang, aktörer, unika
styrkor och dragare, identifiera en vision och ställa upp konkreta delmål för
kommunens evenemangsutveckling. Förslag på evenemangsstrategi 20172020 är nu framlagd för beslut efter behandling i kultur och
fritidsnämnden.
Under arbetet med framtagande av evenemangsstrategin har ett nära
samarbete funnits med den grupp som tagit fram förslag till
marknadsstrategi för Hörby kommun. Strategierna är framtagna så att de
skall harmonisera och stödja varandra. Det som handlar om att skapa
attraktion via Hörbys evenemang fördjupas och sätts i aktiviteter genom
evenemangsstrategin och den bidrar därmed till att nå de övergripande
målen i marknadsstrategin.
Härmed skapas synergier mellan förvaltningar och dubbelarbete undviks.
Evenemangsstrategin bör därför ses som ett positivt komplement till
marknadsstrategin.
Under 2017 kommer en projektanställd kommunikatör anställas inom
kommunledningsförvaltningen för att säkerställa införandet av kommunens
marknadsstrategi.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att under 2017 kan 30 procent av
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den tjänsten förstärka arbetet med evenemangsstrategin.

Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Eva Lindholm (M) och Susanne Meijer (S) yrkar att återrapportering av
strategiarbetet ska ske senast december 2017.

Beslutsunderlag
Evenemangsstrategi registrerad den 7 november 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 394.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-26.
_____

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen.
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Dnr KS 2016/485

§ 247 Fairtrade City diplomering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Att Hörby kommun inför 2017 inte ansöker om Fairtrade City diplomering
men fortsätter att arbeta aktivt för rättvis och hållbar handel samt
säkerställer att kommunen fortsätter i den mån det är möjligt att köpa
Fairtradeprodukter.
Att kommunen ställer upp som aktiv och tydlig samarbetspart om
intressegrupp eller annan aktör vill driva ett Fairtrade nätverk.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) och Gerty Holst (SD) anmäler reservation enligt
följande: SD ledamöter av styrelsen reserverar sig mot beslutet till förmån
för Eva Lindholms yrkande. Fairtrade certifieringen och märket ägs i
Sverige av LO och Svenska kyrkan, och utgör därmed ingen opolitisk
instans.
Björn Åvik (SD) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Eva Lindholm (M) och Birger Torkildsen (M) anmäler reservation enligt
följande. Vi moderater står bakom att kommunen inte ansöker om Fairtrade
City diplomering men reserverar oss mot beslutet i övrigt. Det finns
begränsningar och sidoeffekter med Fairtradekonceptet som vi inte står
bakom, t.ex. missgynnas små, fristående och fattiga producenter och vi
anser därför inte att kommunen skall vara en drivande aktör.

Ärendebeskrivning
Den styrgrupp som skulle driva arbetet hade inte fungerat då representanter
från näringen och ideella organisationer saknades. Flertalet försök gjordes
från kommunens sida att få kontakt med tidigare engagerade personer från
näringsliv och förening men utan framgång. Det blev tydligt att det i
dagsläget saknades engagemang från näringslivet i frågan. Det fanns heller
inte någon tydlig part från ideella organisationer.
Utifrån detta är det är viktigt att poängtera att kommunen endast är en part
av flera och säkerställs inte delaktighet från alla parter går det inte att driva
en diplomering. Det var därmed svårt att ansöka om förnyad diplomering.
Ska kommunen ta en ledande roll krävs det att resurser i form av
projektledning och budget för genomförande av diplomering. Något som
inte har inte funnits och är inte budgeterat i dagsläget. Det primära är dock
att säkerställa engagemang från alla parter som gemensamt måste driva
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frågan. Detta engagemang finns inte på bredden i dag.

För att ändå säkerställa ett fortsatt ansvarstagande för Fairtrade från
kommunen bör man ställa sociala krav i sin offentliga upphandling där
rättvis handels principer ILO:s kärnkonventioner kan verifieras med
Fairtrade som tredje parts certifiering. Kommunen bör även ha ett fortsatt
engagemang för rättvis och hållbar handel i enlighet med målet för Agenda
2030.
Yrkanden
Filip Persson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Eva Lindholm (M) yrkar som ändring att första attsatsen i arbetsutskottets
förslag ska lyda: Att Hörby kommun inför 2017 inte ansöker om Fairtrade
City diplomering.
Eva Lindholm (M) yrkar avslag på andra attsatsen i arbetsutskottets
förslag.
Susanne Meijer (S) yrkar avslag på Eva Lindholms (M) ändrings och
avslagsyrkande.
Stefan Borg (SD) och Björn Åvik (SPI) yrkar bifall till Eva Lindholms (M)
ändrings- och avslagsyrkande.
_____
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§ 248 Näringslivsfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av näringslivsfrågor:

Ärendebeskrivning
Karin Kroon Gunnarsson, avdelningschef Strategi och utveckling
informerar om aktuella näringslivsfrågor:


Bisnode.



Företagarbarometer.



Nyföretagarbarometer.



Kommunstyrelsens utbildningsdag den 3 oktober 2016 med
workshop.



Näringslivsstrategin.



Framtidskompassen.



Ung Business.

_____
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Dnr KS 2016/406

§ 249 Placeringspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
Fastställa placeringspolicy för Hörby kommun daterad den 20 oktober
2016.
Placeringspolicy - Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta
för pensionsförpliktelser KS 2008/073 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen redovisar reviderad placeringspolicy.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 374.
Placeringspolicy för Hörby kommun 2016 -10-20.
_____
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Dnr KS 2016/408

§ 250 Kostenhetens placering i
förvaltningsorganisationen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta genomföra
kostenhetens placering i förvaltnings-organisationen i enlighet med
utredningens förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen redovisar utredningen Kostenhetens
placering i förvaltningsorganisationen.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 380.
Rapport- Kostverksamhet och lokalvård i Hörby kommun.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21, § 338.
_____

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/192

§ 251 Månadsrapporter 2016 Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för kommunstyrelsen per
den sista september 2016.

Ärendebeskrivning
Månadsrapport för kommunstyrelsen upprättas per den 30 september 2016.
Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 3,8 mnkr.
Helårsprognosen bedöms till 2,5 mnkr.
Investeringsutfallet uppgår till 0,9 mnkr.
IT-avdelningen redovisar ett överskott med 1,0 mnkr.
Helårsprognosen bedöms följa budget.
Investeringsutfallet uppgår till 2,2 mnkr.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 375.
Månadsrapport 2016-09-30 – Kommunstyrelsen.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-19.
_____
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Dnr KS 2016/193

§ 252 Månadsrapporter 2016 - Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för Hörby kommun per den
sista september 2016.

Ärendebeskrivning
Månadsrapport för Hörby kommun upprättas per den 30 september 2016.
Periodens resultat uppgår till 18,5 mnkr, vilket är 16,3 mnkr bättre än
budget.
Helårsprognosen bedöms till 8,1 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än budget
på 7,7 mnkr.
Investeringsutfallet uppgår till 20,8 mnkr, total investeringsbudget för 2016
är 154,0 mnkr.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 376.
Månadsrapport 2016-09-30 för Hörby kommun.
Tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen 2016-10-19.
_____
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Dnr KS 2016/026

§ 253 Budget och fastställande av skattesats för
2017 samt planer för 2018-2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- Fastställa oförändrad utdebitering med 21,08 kr
- Fastställa förslag till Budget 2017 och planer 2018-2019 med
kommunbidragsjusteringar enligt budgetberedningens förslag.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) och Gerty Holst (SD) anmäler reservation enligt
följande: SD ledamöter av styrelsen reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget budgetyrkande. Vi anser att majoritetens förslag sätter kommunens
ekonomiska framtid på spel genom att inte höja överskottsmålet 2017, och
bara marginellt höja det 2018.
Eva Lindholm (M) och Birger Torkildsen (M) anmäler reservation till
förmån för eget förslag.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen beslutade 2016-10-12 att ge ekonomichefen i uppdrag
att sammanfatta budgetberedningens överläggningar/prioriteringar.
Förslag till justering av kommunbidragsramarna med 12, 06 mkr utöver
riktade statsbidrag:
Styrelse/nämnd

Belopp

Kommunstyrelsen

485 tkr

Revisionen

25 tkr

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Summa

Justerande

5 000 tkr
250 tkr
6 100 tkr
200 tkr
12 060 tkr
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Budget 2017 och planer 2018-2019 är baserat på SKL:s skatteunderlagsprognos i oktober 2016 och reviderad befolkningsprognos med
utgångspunkt från 15 200 invånare den 1 november 2016.
Majoriteten föreslår oförändrad utdebitering (skattesats).
Budgetförslaget har informerats på CESAM 2016-10-14.
Förslag till Budget 2017 och planer 2018-2019
Driftsbudget
Budgeterat resultat
Finansiellt mål

2017
8 091 tkr

2018

2019

9 908 tkr

16 333 tkr

1,0 %

1,2 %

1,9 %

Investeringsbudget
Investeringsanslag
Exploateringsanslag
Summa

167,2 mkr

186,9 mkr

122,3 mkr

10,0 mkr

10,0 mkr

10,0 mkr

177,2 mkr

196,6 mkr

132,3 mkr

Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Birger Torkildsen (M) och Eva Lindholm (M) yrkar som ändring bifall till
eget förslag, (Bilaga 1, § 253).
Stefan Borg (SD) yrkar som ändring bifall till eget förslag, (Bilaga 2, §
253).
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag finns:
Bifallsyrkande från Susanne Meijer (S) m fl.
Ändringsyrkande från Birger Torkildsen (M) m fl.
Ändringsyrkande från Stefan Borg (SD).
Ordföranden ställer först kontraproposition på Birger Torikdsens (M) m fl
och Stefan Borgs (SD) yrkande och finner att Stefans Borgs (SD) förslag
ska ställas mot arbetsutskottets.
Omröstning
Omröstning begärs.
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Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Den som yrkar bifall till Birger Torkildsens (M) m fl ändringsyrkande
röstar JA.
Den som yrkar bifall till Stefan Borgs (SD) ändringsyrkande röstar NEJ.
För JA-propositionen röstar: Birger Torkildsen (M) och Eva Lindholm
(M).
För NEJ-propositionen röstar: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD), Björn
Åvik (SPI) och Gert Nygren (SPI).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Susanne Meijer (S), Magnus
Lennartson (C), Kristina Cavetoft (S), Lena Rosvall (S), Anders Larsson
(C), Marie Keismar (L), Filip Persson (MP).
Omröstningsresultat
Med två (2) JA-röster mot fyra (4) NEJ-röster samt sju (7) ledamöter som
avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen att Stefans Borgs
(SD) förslag ska ställas mot arbetsutskottets.
Ordförande ställer härefter proposition på eget yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och Stefans Borgs (SD) ändringsyrkande och
finner bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Den som yrkar bifall till Susanne Meijer (S) yrkande röstar JA.
Den som yrkar bifall till Stefan Borgs (SD) ändringsyrkande röstar NEJ.
För JA-propositionen röstar: Susanne Meijer (S), Magnus Lennartson (C),
Kristina Cavetoft (S), Lena Rosvall (S), Anders Larsson (C), Marie
Keismar (L), Filip Persson (MP).
För NEJ-propositionen röstar: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD), Björn
Åvik (SPI) och Gert Nygren (SPI).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Birger Torkildsen (M) och Eva
Lindholm (M).
Omröstningsresultat
Med sju (7) JA-röster mot fyra (4) NEJ-röster samt två (2) ledamöter som
avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets
förslag.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 388.
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Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 377.
Budget 2017 samt planer för 2018-2019.
Protokoll Cesam 2016-11-01.
_____
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Dnr KS 2016/119

§ 254 Lågehallarna, Bergshamra 1 - Upprustning
och ombyggnad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Bevilja 0.45 mnkr till projektplan för upprustning och ombyggnad av
Lågehallarna.
Finansiering sker inom kommunstyrelsens investeringsanslag för
”Fastighetsinvesteringar KS – Energibesparande åtgärder”.
Överföra anslaget till tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har beslutat anhålla om 450 tkr för att finansiera en
projektplan för upprustning och ombyggnad av Lågehallarna.
Projektplanen innehåller Fördjupade utredningar med placering.
Verksamhetsinnehåll. Fördjupade entreprenadkalkyler. Finansiering och
eventuell medfinansiering och bidrag. Organisation. Projektplanen behövs
för att kunna skapa ett fördjupat beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 398.
Tjänsteskrivelse frånkommunledningsförvaltningen 2016-10-26.
Beslut från tekniska nämndens beslut 2016-02-25, § 42.
_____

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2016/429

§ 255 Ludvigsborg 1:170 - Skogsgläntan förskola,
ansökan om investeringsmedel och
igångsättningstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Bevilja igångsättningstillstånd med 5,0 mnkr för tillbyggnad Förskola
Skogsgläntan.
Finansiering sker inom kommunstyrelsens investeringsanslag för
”Fastighetsinvestering KS – Förskola Skogsgläntan.
Överföra anslaget till tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden begär 5,0 mkr i investeringsmedel och
igångsättningstillstånd för tillbyggnation av Skogsgläntans förskola. För att
möjliggöra tillbyggnaden behövs projektering, upphandling och
entreprenad. För detta arbete behövs igångsättningstillstånd med avsatta
investeringsmedel 5,0 mkr 2016. Ytterligare 5,0 mkr finns avsatt 2017, för
dessa kommer igångsättningstillstånd att begäras 2017.
_____

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2016/513

§ 256 Nytt ventilationsaggregat Bollerup 9 o 10,
Frostaskolan - Ansökan om igångsättningstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja anslag om 0.4 mnkr ur
kommunstyrelsens investeringsanslag för ”Modernisering Frostaskolan”
och igångsättningstillstånd för projektet samt att överföra
investeringsanslaget till tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har beslutat begära 0.4 mnkr i investeringsmedel och
igångsättningstillstånd för nytt ventilationsaggregat på Frostaskolan. Medel
föreslås tas ur kommunstyrelsens investeringsanslag för ”Modernisering
Frostaskolan”.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 400.
Beslut från tekniska nämndens 2016-10-20, § 199.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-26.
_____

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2016/430

§ 257 Bollerup 9, 10 Frostaskolan - Ansökan om
investeringsmedel och igångsättningstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Bevilja anslag med 1.0 mnkr och igångsättningstillstånd för modernisering
av Frostaskolan.
Finansiering sker inom kommunstyrelsens investeringsanslag för
”Modernisering av Frostaskolan”.
Överföra anslaget till tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden begär igångsättningstillstånd med 1.0 mnkr
igångsättningstillstånd för modernisering av Frostaskolan. Arbetet
omfattar ombyggnation av värmecentralen och utbyte av låssystem. Medel
begärs från kommunstyrelsens anslag för Modernisering Frostaskolan.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 401.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-25.
Beslut från tekniska nämnden 2016-09-22, § 176.
_____

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2016/481

§ 258 Renhållningstaxan 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa
renhållningstaxa för Hörby kommun registrerad den 26 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) har den 10 oktober 2016
inkommit med förslag till renhållningstaxa för Hörby kommun. Förslaget
är likalydande med gällande taxa.
Kommunen får ta ut avgifter för de nyttigheter och tjänster som de
tillhandahåller. Huvudregeln är självkostnadsprincipen. Förändrad avgift,
villkor eller beräkningsgrund fastställs av kommunfullmäktige.
Av detta följer att beslut om taxa endast är nödvändigt vid förändring.
Föreliggande förslag till beslut är formulerat så att ny taxa gäller till det att
förändring sker.
Yrkanden
Björn Åvik (SPI) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2016/472

§ 259 Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta arbetsordning
för fullmäktige daterad den 18 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna från de
i fullmäktige representerade partierna utarbetat föreliggande förslag till
revidering i valda delar av fullmäktiges arbetsordning.
Förslaget innehåller tre huvudsakliga förändringar i förhållande till nu
gällande arbetsordning och därutöver förändring av tre formkrav.
Förändringarna framgår i förslaget genom att text som föreslås utgå är
överstruken med ett streck och det som föreslås tilläggas är överstruket
med gul markering.
De tre huvudsakliga förandringarna är:
Kommunfullmäktiges presidiums arbetsuppgifter preciseras.
De ställningstagande som tidigare har ålagts ordföranden föreskrivs i
förslaget åligga kommunfullmäktiges presidium i sin helhet.
Möjligheten att förlägga sammanträde utanför Hörby tätort och
Allmänhetens Frågestund utgår och ersätts av möjligheten att sammankalla
Byadialog.
De tre förändrade formkraven är:
Rätten till att väcka medborgarförslag för folkbokförd inom landstinget
föreslås utgå och tillkomma endast folkbokförd i kommunen.
Arbetsordningen har tidigare inte föreskrivit riktlinje för val av ledamot till
att justera protokollet. Förslaget innebär att ledamöterna bör väljas så att
majoritets- och oppositionsförhållandena avspeglas.
Rubriken frågor specificeras i förslaget som frågor från
kommunfullmäktiges ledamöter och med tillägg av att även tjänstgörande
ersättare har denna rätt.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19, § 379.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-18.
Arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2016-10-18.
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Dnr KS 2016/410

§ 260 Meddelande kommunstyrelsen oktober
2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelande
kommunstyrelsen oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Följande meddelanden redovisas:
Sveriges kommuner och Landsting – Cirkulär 16:47 – Avtal om
notkopiering inom den kommunala musik/kulturskolan läsåret 2016/2017.
Hörby kommun – Bygg & Miljö - Badsäsongen 2016, Ringsjöstrand norra.
Förvaltningsrättens dom 2016-09-09 rörande laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Förvaltningsrättens beslut om avslag på yrkande om inhibition avseende
samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 29/8.
Länsstyrelsen Skåne – Beslut om tillstånd enligt kameraövervakningslagen
(Preem AB).
Personalkontoret – Cesam protokoll med bilagor.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:48 – Arbetskläder inom
vård och omsorg (hemtjänsten).
Högsta förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:49 – Kompetenslyft och
extratjänster.
Hässleholms kommun IT-nämnd Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll
från 2016-06-16.
Personalkontoret – Månadsrapporter –Utbetald lön till anställda samt antal
årsarbetare per förvaltning registrerade i Personalsystemet11.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:50 –
Budgetpropositionen för år 2017mochhöständringsbudgeten för år 2016.
Hörby kommuns Industrifastighets AB År 2016 – Intern kontroll.
Förvaltningsrättens i Malmö Dom – Laglighetsprövning enligt
kommunallagen; nu fråga om överklagbarhet.
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen – Informations- och
prognosbrev, september 2016 om det aktuella läget inom mottagandet av
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asylsökande och nyanlända.
Samordningsförbundet MittSkåne (Eslöv-Höör-Hörby) –
Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte 2016-09-21.
Samarbetskommittén Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll 2016-0929.
Tekniska nämnden – Protokollsutdrag § 173 Anvisningar för upphandling
och handläggningsrutiner för upphandling.
Hörbybostäder AB – Protokoll från styrelsesammanträde 2016-09-20.
_____
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Dnr KS 2016/488

§ 261 Meddelande kommunstyrelsen november
2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelande
kommunstyrelsen november 2016.

Ärendebeskrivning
Följande meddelande redovisas:
Finsam Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby -Delårsbokslut
januari t o m augusti 2016.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:51 Budgetförutsättningar
för åren 2016-2020.
Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet - Underrättelse om
förlängt tillstånd för elledning mellan Kimstad-Sege-Arrie inom
Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
Synskadades Riksförbund – skrivelse angående resa med ”egen”
färdtjänstbil.
Cesam Centrala samverkansgruppen - protokoll 2016-09-30.
Ekonomiavdelningen - Omsättning av lån om 50 mnkr den 31 oktober
2016.
Länsstyrelsen Skåne – Beslut att inte överpröva fullmäktiges beslut den 26
september 206 § 134, att anta detaljplan för Ludvigsborg 1:170 samt delar
av Ludvigsborg 1:12 och Häggenäs 3:25.

Beslutsunderlag
Se förteckning ovan.
_____
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Dnr KS 2016/492

§ 262 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
november 2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut
kommunstyrelsen november 2016.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-10-05 §§ 343 – 362.
Budgetberedningen
2016-10-12 §§ 364.
Kommunstyrelsens ordförande
Delegationsbeslut löneöversyn 2016.
Ekonomikontoret
Delegationsbeslut - Nya VA-ledningar Parkgatan (sträckan mellan
Norregatan och Idrottsplatsen), 490 tkr.
Delegationsbeslut – Inköp av räddningsmaterial, värmekamera 70 tkr,
rökdykarapparater 270 tkr.
Delegationsbeslut – Dörrstängare, Bokegården och Solbacken, 330 tkr.
Delegationsbeslut – Gång- och cykelvägar på väster (Boställsområdet), 100
tkr.
Delegationsbeslut – Nytt entréparti samt inbrottsskydd, 350 tkr.
Delegationsbeslut – Nya inbrottslarm Kullhultskoal, Långarödsskola och
Östraby skola, 130 tkr.
Delegationsbeslut – Hörby sportcenter, ny spis och ugn, 160 tkr.
Delegationsbeslut – Byte av befintliga gavlade dricksvattenledningar,
spolvattenledningar samt översyn av övr ledningar. Avfuktare i källare
ingår, 300 tkr.
_____
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§ 263 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S) informerar om:


Besök i Peja kommun, Kosovo.



En färdplan för ungdomsdemokrati.



Organisationsgruppen.



Svar på Gert Nygrens (SPI) fråga om hantering initierat ärende
”Metropol”. Skriftligt svar lämnades på föregående
kommunstyrelsesammanträde och ärendet återkommer i arbetet
med lokalförsörjningsplanen.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____
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§ 264 Information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchefen Johan Eriksson informerar om:


SKLs ekonomiska analys och fortsatt arbete med anledning av
denna.



Kommande förslag till reviderad budgetprocess.



Projektet Attraktiv arbetsgivare.



Förändringsarbete inom kansliavdelningen.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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