Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (49)

Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, Hörby, Hörbysalen 1
Måndagen den 5 december 2016 kl 16:00–20:25 med ajournering18:0018:20 och 19:35-19:40

Beslutande

Susanne Meijer (S), ordförande
Magnus Lennartson (C), 1:e vice ordförande
Stefan Borg (SD), 2:e vice ordförande
Henrik Andersson (S)
Lena Rosvall (S)
Anders Larsson (C)
Birger Larsson (L)
Filip Persson (MP)
Gerty Holst (SD)
Björn Åvik (SPI) tjänstgörande ersättare för Percy Hallquist (SPI)
Gert Nygren (SPI)
Martin Nilsson (M) tjänstgörande ersättare för Kristina Holmqvist (M)
§§ 265-276
Birger Torkildsen (M) tjänstgörande ersättare för Kristina Holmqvist (M)
§§ 277-294
Eva Lindholm (M)

Utses att justera

Stefan Borg

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen

Paragrafer

265 - 294

Sekreterare

Birger Nicander
Ordförande

Susanne Meijer
Justerande

Stefan Borg §§ 266-273, 275-294
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är till del justerat §§ 266-273, 275-294. Justeringen har
tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-05

Datum för anslags uppsättande

2016-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Marianne Ivarsson

Datum för anslags nedtagande

2017-01-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2 (49)

Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen

Övriga deltagande
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ungdomsnämnden § 268
Thore Lennartsson (C) ordförande kultur- och fritidsnämnden § 268
Ruben Ström (KD) 1:e vice ordförande byggnadsnämnden § 268
Tommy Persson, revisor § 268
Johan Eriksson, kommunchef
Robert Odeberger, ekonomichef §§ 265-288
Birger Nicander, kommunsekreterare
Tomas Ringberg, förvaltningschef kultur- fritid och utbildning § 268
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadsförvaltningschef § 268
Eva Klang Vänerklint, socialchef §§ 268-269
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen

§ 265 Initiering av ärenden
Ärendebeskrivning
Lars Evald Svensson (SPI) initierar följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande:
Hur ska de i budget avsatta 100 tkr användas till de grupper som drabbats
hårdast av måltidshöjningen förra året.
Frågan besvaras vid kommande kommunstyrelsesammanträde.
Gert Nygren (SPI) initierar följande ärende:
Nytt ärende angående markanvisning för uppförande av radhus på Stattena
norra.
Ärendet behandlas vid kommande kommunstyrelsesammanträde.
Eva Lindholm (M) initierar följande ärende:
Säkerställa att kommunstyrelsen haft korrekt beslutsunderlag avseende
intressenter av tomter på Stattena norra.
Ärendet behandlas vid kommande kommunstyrelsesammanträde.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen

§ 266 Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan för dagens sammanträde godkänns med följande
förändringar:
Ärende som utgår
Information från kommunchefen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen

§ 267 Information från arbetsförmedlingen
Ärendebeskrivning
Pia Carlsson, chef och Lars-Göran Engfors, företagsrådgivare informerar
om Arbetsförmedlingens verksamhet i Hörby.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/518

§ 268 Intern kontroll 2016 för Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna återrapporteringen för barn- och utbildningsnämnden,
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden,
socialnämnden och tekniska nämnden.
Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tidplan för
förvaltningarna rörande internkontroll 2017.
Ge kommunchefen i uppdrag att anordna utbildning för politiker i
internkontroll 2017.
Att nämndernas presidium kallas till kommunstyrelsen då internkontroll
redovisas.

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 tillfreds-ställande intern kontroll, de ska med rimlig grad
av säkerhet säkerställa att följande mål uppfylls: Ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten. Efterlevnad av tillämpliga lagar,
föreskrifter, riktlinjer m m.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17, § 415.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-11.
Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-18, § 120.
Byggnadsnämnden 2016-10-20, § 179.
Kommunstyrelsen, 2016-11-07, § 244.
Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-11, § 89.
Miljönämnden 2016-09-27, § 136.
Socialnämnden 2016-11-10, § 401.
Tekniska nämnden 2016-10-20, § 196.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/549

§ 269 Inrättande av arbetsmarknadsenhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
Hörby kommun ska inrätta en arbetsmarknadsenhet enlighet
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2016.
Kommunstyrelsen har det övergripande politiska ansvaret för kommunens
arbetsmarknadsfrågor.
Arbetsmarknadsenheten ska utgöra en del av socialnämndens
förvaltningsorganisation.
Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens budget och verksamhet ska
rapporteras till såväl kommunstyrelsen som socialnämnden.
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente med anledning av
inrättande av arbetsmarknadsenhet.

Ärendebeskrivning
En samlad arbetsmarknadsenhet har saknats i Hörby kommun. Det är av
vikt att få en väl fungerande enhet för att minska risken för utanförskap och
för att bättre kunna möta kommunmedborgares behov inom
arbetsmarknads-området.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar som ändring att andra attsatsen ska lyda: att
kommunstyrelsen har det övergripande politiska ansvaret för kommunens
arbetsmarknadsfrågor.
Susanne Meijer (S), Lena Rosvall (S) och Filip Persson (MP) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 428.
Beslut från socialnämnden 2016-11-17, § 788.
Tjänsteskrivelse från socialtjänstförvaltningen 2016-11-15.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/414

§ 270 Samverkansöverenskommelse mellan
polisen och Hörby kommun 2017-2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna
samverkansöverenskommelse mellan polisen och Hörby kommun samt
medborgarlöften Hörby kommun registrerade den 14 november 2016.

Ärendebeskrivning
Representanter för Polismyndigheten och Hörby kommun har utarbetat
förslag till samverkansöverenskommelse mellan polisen och Hörby
kommun samt medborgarlöften Hörby kommun.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 384.
Samverkansöverenskommelse mellan polisen och Hörby kommun 20162019 registrerad 2016-11-14.
Medborgarlöften i Hörby kommun 2017 registrerad 2016-11-14.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/484

§ 271 Hörby stationssamhälle 2.0 – En del av det
regionala superbusskonceptet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna utarbetad utredning, Det Regionala superbusskonceptet – två
alternativa linjesträckningar.
Den regionala superbussen passerar genom Hörby tätort med tre
stationslägen och Osbyholm med ett stationsläge.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har lanserat en satsning på kollektivtrafik som de kallar ett
Regionala superbusskoncept. Syftet med det Regionala superbusskonceptet
är att genom samplanering av orts- och kollektivtrafikutveckling öka
tillgängligheten och attraktiviteten för både kollektivtrafiken och orten. Att
utveckla kollektivtrafiken med buss som färdmedel ger hög attraktivitet
betydligt snabbare och till avsevärt mindre kostnad än jämfört med en
järnvägsutbyggnad. Järnvägen är utbyggd i stora delar av Skåne idag och är
en bidragande faktor till ortsutvecklingen och attraktiviteten i de orterna.
Genom att komplettera järnvägssystemet med Regionalt superbusskoncept
bidrar det till att göra Skåne mer tillgängligt med ett mer attraktivt
bussystem än dagens. Region Skåne har genomfört utredningar med ett
regionalt perspektiv där regionen förespråkar en sträckning genom Hörby
tätort då alternativa sträckningar inte ansetts ge bättre förutsättningar än
den nuvarande körvägen. I diskussionerna om alternativa sträckningar för
den regionala superbussen gav kommunstyrelsen den 16 maj 2016
förvaltningen i uppdrag att genomföra en jämförande studie mellan
alternativet att dra busslinjerna genom Hörby tätort alternativt utmed E22. I
rapporten har för- och nackdelar vägts mot varandra för respektive
linjedragning. Efter överväganden mellan de två alternativa sträckningarna
konstaterar projektgruppen tillsammans med Region Skåne, Trafikverket
och Skånetrafiken att det Regionala superbusskonceptet får bäst utväxling
för Hörby kommuns del ifall trafiken leds genom Hörby tätort. Leds den
regionala superbussen genom Hörby tätort ges även bättre förutsättningar
för att närma sig Hörby kommuns beslutade visioner.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-24.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-17.
Det Regionala superbusskonceptet – två alternativa linjesträckningar,
2016-11-17.
Kartbilaga, Alternativ sträckning 1 – genom Hörby tätort och Osbyholm,
2016-11-16.
Kartbilaga, Alternativ sträckning 2 – utanför Hörby tätort och Osbyholm,
2016-11-16.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2015/305

§ 272 Hembygdsstugan - Beställning av
detaljplan Herrevad 1, Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens underlag till beställning av
detaljplan för Herrevad 1.
Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att framställa en detaljplan
för fastigheten Herrevad 1 med syfte med att flytta Hembygdsstugan.
Medel för att täcka plankostnader om ca 70 tkr för detaljplanen anslås ur
kommun- styrelsens medel till förfogande.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) anmäler för Sverigedemokraternas ledamöter reservation
enligt följande: Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inleda
arbetet på en ny detaljplan för att möjliggöra en eventuell flytt av
hembygdsstugan till museitomten innan beslut har tagits om stugans
framtida placering. Det är slöseri med resurser.
Gert Nygren (SPI) anmäler för SPIs ledamöter reservation enligt följande:
Vi anser att placering av hembygdsstugan vid museet är felaktigt och
därför behövs det inte ta fram ny detaljplan.
Eva Lindholm (M) anmäler för Moderaternas ledamöter reservation enligt
följande: Moderaterna reserverar sig mot beslutet som innebär att en
detaljplan för fastigheten Herrevad 1 skall framställas med syfte att
möjliggöra flytt av hembygdsstugan dit. Moderaterna är positiva till en
flytt av hembygdsstugan, men anser att då arbete pågår i kommunen med
att kartlägga framtida lokaliseringar av ett antal kommunala verksamheter
samt utbyggnadsområden för bostäder, skall hembygdsstugans eventuella
nya placering avvakta det arbetet. Vidare anser Moderaterna att det är en
felprioritering att i detta läget lägga skattemedel på att bekosta arbete med
denna detaljplan.
Gerty Holst (SD) anmäler reservation enligt följande: Jag reserverar mig
mot ändringen då kommunen har behov av byggklara tomter, framför allt i
huvudorten. Här finns möjlighet att bygga 6-8 lägenheter i två plan med
närhet till affär, friluftsliv och kultur samt 200 m till utmärkt busslinje. Det
är bara att sätta spaden i jorden om man följer konceptet som använts
längre nedåt Tingsgatan/Prostgatan.

Ärendebeskrivning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober 2016 att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta förslag till beställning av detaljplan för Herrevad 1
med syfte att flytta Hembygdsstugan. En ny detaljplan för fastigheten
Herrevad 1 föreslås. Planärendet anses vara av enklare karaktär och kan tas
fram med standard planförfarande. Tidsuppskattningen för att arbeta fram
en ny detaljplan för området beräknas ta cirka 12 månader, om inget
oförutsett händer. Planavtalet ska täcka planering och
utvecklingskostnader för att upprätta detaljplanen fram till när detaljplanen
antas. Planering och utveckling har beräknat kostnaden till cirka 70 tkr.
Yrkanden
Eva Lindholm (M), Stefan Borg (SD), Gert Nygren (SPI), Björn Åvik
(SPI) och Gerty Holst (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Birger Larsson (L), Susanne Meijer (S) och Lena Rosvall (S) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det finns följande
förslag:
Bifallsyrkande från Birger Larsson (L) m fl.
Avslagsyrkande från Eva Lindholm (M) m fl.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till
arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar
JA.
Den som yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar
NEJ.
För JA-propositionen röstar: Susanne Meijer (S), Magnus Lennartson (C),
Henrik Andersson (S), Lena Rosvall (S), Anders Larsson (C), Birger
Larsson (L), Filip Persson (MP).
För NEJ-propositionen röstar: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD), Björn
Åvik (SPI), Gert Nygren (SPI), Martin Nilsson (M) och Eva Lindholm (M)
Omröstningsresultat
Med sju (7) JA-röster mot sex (6) NEJ-röster kommunstyrelsen i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 395.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-26.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-26.
Beslut från kommunstyrelsen 2016-10-17, § 211.
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2016-09-13.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-09-06.
Beslut från kommunstyrelsen 2014-09-18, § 107.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-01-27.
Delegationsbeslut från byggnadsnämndens ordförande 2015-06-22.
Länsstyrelsens beslut Dnr 403-27570-14, 2015-06-11.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2015/476

§ 273 Stattena norra, etapp söder - Projektering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Bevilja tillkommande exploateringsmedel om 80 tkr till kommunservice
gata/park för att genomföra utökad geoteknik vid Stattena norra, etapp
söder.
Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra beställningen
av utökad geoteknik.
Överföra anslaget till tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunservice gata/park gavs i uppdrag av kommunstyrelsen den 7 mars
2016 att genomföra detaljprojektering av Stattena Norra med budgeten 550
tkr. I projekteringen har det uppmärksammats att geotekniken är
otillräcklig i omfattning vilket beror på att hela södra delen av området
måste användas till dagvattendamm. Anledning till att dagvattendammen
blivit stor har sin grund i den nya dagvattenpolicyn som Mittskåne vatten
har tagit fram. Vid framtagande av detaljplanen gällde andra krav för
omhändertagande av dagvatten och därav är omfattningen gällande
geoteknik bristande. En budget för detta arbete är framtagen och uppgår
totalt inklusive kommunens interntid till cirka 80 tkr, vilken bör finansieras
utav kommunstyrelsens exploateringsbudget.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 393.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-26.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-11.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/514

§ 274 Stattena östra - Avsiktförklaring inför
markanvisningsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och bjuda in NCC
till en dialog om planering av område H5 i Översiktsplan 2030 samt ge
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till markanvisningsavtal för
del av Stattena östra enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2016.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) anmäler för Sverigedemokraternas ledamöter reservation
enligt följande: Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att gå
vidare i ärendet utan att avvakta svar på det ärende som Gert Nygren (SPI)
initierade under mötet.
Gert Nygren (SPI) anmäler för SPIs ledamöter reservation till förmån för
eget bordläggningsyrkande.

Ärendebeskrivning
Företaget NCC har kontaktat Hörby kommun med önskemål om att
utveckla ett område med olika typer av bostadsformer: flerfamiljshus och
radhus. NCC har som ambition att bygga vettiga och bra bostäder där
hyresnivån kan matcha Hörbys hyresnivåer i övrigt. NCC har under
flertalet år utvecklat och förfinat ett par olika koncept, väl genomtänkta
både vad avser kundnytta men också med avseende på bra produktion,
”rejält och beprövat byggande”. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
bedömt att koncepten är intressanta för Hörby och företaget har visat
relevanta och aktuella referenser som visar på kapacitet att genomföra
satsningen. Avsiktsförklaringen syftar till att Hörby kommun ska visa en
tydlig inriktning för att ge NCC bra förutsättningar för att kunna gå vidare
och investera i nyproduktion av bostäder i Hörby. Sedan tidigare är
Acrinova involverade i utvecklingen av samma område.
Yrkanden
Gert Nygren (SPI) och Stefan Borg (SD) yrkar att ärendet bordläggs.
Susanne Meijer (S), Birger Larsson (L) och Magnus Lennartsson (C) yrkar
bifall till arbestutskottets förslag och som tillägg att förvaltningen bjuder in
NCC till en dialog om planering av område H5 i Översiktsplan 2030.
Beslutsordning
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Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det finns följande
förslag:
Bordläggningsyrkande från Gert Nygren (SPI) m fl.
Bifallsyrkande från Susanne Meijer (S) m fl.
Tilläggsyrkande från Susanne Meijer (S) m fl.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller avgöras
vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras vid dagen sammanträdeyrkandena och finner bifall till
arbetsutskottets förslag och Susanne Meijers (S) m fl tillägg.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena och finner bifall till
arbetsutskottets förslag och Susanne Meijers (S) m fl tillägg.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02, § 391.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-01.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-10-27.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-26.
Karta 1.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

19 (49)

Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/526

§ 275 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
Anta reviderad taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken till
att gälla från och med den 1 februari 2017 samt att upphäva nu gällande
taxa antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.

Ärendebeskrivning
Miljönämnden har en taxa för miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken, vilken har fastställts av kommunfullmäktige den 26 september
2016. I taxan anges avgifter för anmälan, ansökan och tillsyn av olika typer
av verksamheter. Hänvisningar till aktuell lagstiftning görs i
förekommande fall. Miljönämnden har i beslut den 8 november 2016
beslutat att anta förslag till reviderad taxa för miljönämndens verksamhet
enligt miljöbalken.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17, § 413.
Beslut från miljönämnden 2016-11-08, § 152.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-31.
Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 2016-10-20.
Beslut från kommunfullmäktiges 2016-09-26, § 136.
_____
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Dnr KS 2016/409

§ 276 Handläggningsrutiner och principer för
inköp av villor och bostadsrätter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Handläggningsrutiner och principer
för inköp av villor och bostadsrätter” daterad den 16 november 2016 med
följande förändringar: Sidan 3 längst ner lägger till en punkt: ”Utredaren
ansöker om avstående från besittningsskydd hos Hyresnämnden”. Sidan 7
under Hyresavtal lägger till: ”Till samtliga hyresavtal som tecknas, såväl
första som andrahandsavtal, skall det biläggas en överenskommelse om
avstående från besittningsskydd att gälla under 4 år, enligt bilaga från
Hyresnämnden”.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) anmäler för Sverigedemokraternas ledamöter reservation
enligt följande: Innan beslut tas om inköp av villa eller bostadsrätt ska
KSau ha fattat beslut om inköp. Hyreskontrakten ska vara korttidskontrakt
med högst 2 års giltighet. Hyresgästen ska ha skrivit under att denne har
avsagt sig besittningsrätten. Kommunen ska kräva att hyresgästen har en
hemförsäkring som är adekvat.
Gert Nygren (SPI) anmäler för SPIs ledamöter reservation till förmån för
eget avslagsyrkande.
Eva Lindholm (M) anmäler för Moderaternas ledamöter reservation enligt
följande:
Moderaterna står i grunden inte bakom att kommunen skall köpa in villor
och bostadsrätter till nyanlända, detta bland annat mot bakgrund av att vi
inte ser det rimliga i att kommunen köper bostäder till nyanlända när man
inte gör det till andra som är i behov av vettiga bostäder. Att prioritera
vissa och därmed ställa grupper mot varandra skapar ingen integration,
utan snarare upprörda känslor och ökad risk för motsättningar. Givet det
faktum att en majoritet i fullmäktige – våra invändningar till trots - har
fattat beslut som möjliggör inköp av villor och bostadsrätter, har
Moderaterna nu att agera utifrån den uppkomna situationen. Vi anser att
handläggningsrutiner och principerna för saken skall ändras så att endast
tidsbegränsade kontrakt på högst två år skall ingås samt att hyresgästen
avsäger sig besittningsrätten. Vidare menar vi att kommunstyrelsens
arbetsutskott skall ha fattat beslut om inköp av aktuellt objekt innan
handpenning erläggs samt att en fullgod fastighetsförsäkring skall tecknas i
de fall kommunen är fastighetsägare. Mot bakgrund av att vi inte fick
gehör för dessa ändringar reserverar vi moderater oss i ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

21 (49)

Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 september att utse en
arbetsgrupp som ska ta fram ”Handläggningsrutiner och principer för inköp
av villor och bostadsrätter”. I arbetsgruppen som är utsedd av
kommunchefen ingår ekonomichef, fastighetsförvaltare,
integrationskoordinator, räddningschef, verksamhetsutvecklare på
socialförvaltningen och utredare på kommunledningsförvaltningen.
Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända
för bosättning. Syftet med den nya bosättningslagen är att förbättra
nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.
För Hörbys del har kommunen blivit anvisad 51 personer under 2016 och
kommer att bli anvisade 64 personer under 2017.
Syftet med att köpa in villor och bostadsrätter är att kommunen ska
säkerställa att man uppfyller de anvisningskrav man har i enlighet med
Bosättningslagen. Vid inköp av villor och bostadsrätter ska huvudsyftet
likväl vara att göra en så god ekonomisk affär som möjligt, det vill säga
inga fastigheter får köpas in över det bedömda marknadsvärdet. Fastigheter
med alldeles för stora investerings- och förbättringsåtgärder får ej heller
köpas in. Hyressättningen för fastigheterna ska baseras på de faktiska
kostnader som finns för fastigheten i form av inköp och investerings- och
förbättringsåtgärder, dock i förhållande till de marknadsmässiga hyror som
finns i kommunen. Vid inköp av en fastighet ska den sammanlagda
ekonomiska kalkylen bedömas vara sådan att, vid en eventuell framtida
försäljning av fastigheten, kommunen har gjort en god investering.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar som ändring följande: Sidan 3 längst ner lägger
till en punkt: Utredaren ansöker om avstående från besittningsskydd hos
Hyresnämnden. Sidan 7 under Hyresavtal lägger till: Till samtliga
hyresavtal som tecknas, såväl första som andrahandsavtal, skall det
biläggas en överenskommelse om avstående från besittningsskydd att gälla
under 4 år, enligt bilaga från Hyresnämnden.
Eva Lindholm (M) yrkar som ändring följande: Endast tidsbegränsade
kontrakt på högst två år ska ingås och hyresgästen avsäger sig
besittningsrätten. Innan handpenning erläggs ska kommunstyrelsens
arbetsutskott ha fattat beslut om inköp av aktuellt objekt. I de fall
kommunen är fastighetsägarna ska en fullgod fastighetsförsäkring tecknas.
Eva Lindholm (M) yrkar avslag på Susanne Meijers (M) ändringsyrkande.
Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD), Gert Nygren (SPI) och Björn Åvik
(SPI) yrkar bifall till Eva Lindholm (M) ändringsyrkande.
Omröstning
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Den som yrkar bifall till Eva Lindholms (M) ändringsyrkande röstar JA.
Den som yrkar avslag på Eva Lindholms (M) ändringsyrkande röstar NEJ.
För JA-propositionen röstar: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD), Björn
Åvik (SPI), Gert Nygren (SPI), Martin Nilsson (M) och Eva Lindholm (M)
För NEJ-propositionen röstar: Susanne Meijer (S), Magnus Lennartson (C),
Henrik Andersson (S), Lena Rosvall (S), Anders Larsson (C), Birger
Larsson (L), Filip Persson (MP).
Omröstningsresultat
Med sex (6) JA-röster mot sju (7) NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen
avslå Eva Lindholms (M) ändringsyrkande.
Ordföranden Susanne Meijer (S) ställer därefter proposition eget
ändringsyrkande till arbetsutskottets förslag och finner bifall.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

23 (49)

Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/335

§ 277 Hastighetssänkande åtgärder på
Rektorsgatan - Svar på motion från JanÅke Boulkizz (SD)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
angående hastighetssänkande åtgärder på Rektorsgatan till 30 km/h.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2016 att motionen
Hastighetssänkande åtgärder på Rektorsgatan från Jan-Åke Boulkizz (SD)
får ställas och överlämnade den till tekniska nämnden för beredning.
Motionen tar upp följande synpunkter: Trafiken på Rektorsgatan har
alldeles för hög hastighet. Hastighetssänkning kring Frostaskolan till 30
km/h på gatorna Rektorsgatan, Norregatan och Komministergatan med
motiveringen att minimera olyckor. Hastigheten vid samtliga skolor bör
sänkas till 30 km/h. Tekniska nämnden har beslutat föreslå avslag
på förslaget att sänka hastighetsgränsningen på Rektorsgatan till 30 km/h,
då gångbana anläggs utmed Rektorsgatans västra sida under nästa år vilket
finansieras av tekniska nämndens investeringsbudget för 2017, samt att
verksamhetschef gata/park får i uppdrag att genomföra detta under
nästkommande år.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17, § 414.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-09.
Beslut från tekniska nämnden 2016-10-20, § 207.
Tjänsteskrivelse från samhälsbyggnadsförvaltningen 2016-09-30.
Karta över gällande hastigheter.
Utdrag ur hastighetsplanen.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-08-27, § 122.
Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) 2016-06-19.
_____
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Dnr KS 2016/489

§ 278 Ersättningsmodell för färdtjänst - Svar på
remiss från Kommunförbundet skåne
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
efterhöra inställningen till den nya ersättningsmodellen för färdtjänst i
sydöstra Skånes kommuner och därefter besvara remissen från Kommunförbundet Skåne.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun har mottagit Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst –
Remiss och information daterat den 10 oktober 2016 från Kommunförbundet Skåne för yttrande. Ärendet har behandlats i socialnämndens
arbetsutskott den 17 november 2016 och överlämnats utan eget
ställningstagande. Hörby kommuns kostnader för färdtjänst ryms inom
socialnämndens budget.
Idag finansieras den överlåtna färdtjänstverksamheten genom att de 23
kommunerna som har överlåtit verksamheten till Region Skåne och
Skånetrafiken utger ett bidrag till Region Skåne. Bidragets storlek utgår
från respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället. Avtal om
överlåtelse utgick från att samtliga kommuner i Skåne skulle överlåta sina
uppgifter och att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region
Skåne, att med egna medel, finansiera övertagen verksamhet. Då
förutsättningarna inte var uppfyllda behövde parterna teckna en ny
överenskommelse om fortsatt finansiering vilket också skedde med
avtalsstart den 1 januari 2015. Denna överenskommelse byggde fortsatt på
respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället, och tecknades mellan
respektive kommun och Region Skåne. De lagliga förutsättningarna för
finansiering av överlåten färdtjänstverksamhet har numera klargjorts på ett
sätt som inte längre förutsätter en skatteväxling.
Kommunledningsförvaltningen föreslår följande remissvar: Hörby
kommun förordar förslaget till översyn av ersättningsmodell för färdtjänst i
sig, och anför att införandet av den nya ersättningsmodellen ska ske
succesivt under tre år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att efterhöra inställningen till den nya
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ersättningsmodellen för färdtjänst i sydöstra Skånes kommuner och
därefter besvara remissen från Kommunförbundet Skåne.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 433.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23.
Socialnämndens arbetsutskott, 2016-11-17, § 787.
Remiss och information; Översyn av ersättningsmodell för färdtjänst,
2016-10-10.
Tillägg till avtal 43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.
Bidrag och kostnader.
Finansieringen av färdtjänst 2016-09-30.
_____
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Dnr KS 2016/540

§ 279 Begränsningar i föräldrapenningen för
föräldrar som kommer till Sverige med
barn (SOU 2016:73) - Remiss från
Socialdepartementet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
med beaktande av socialnämndens yttrande per den 15 december 2016
besvara remissen begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som
kommer till Sverige med barn från Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Hörby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över den statliga
utredningen ”Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer
till Sverige med barn” och promemorian med förslag ikraftträdande mm.
Utredningen har överlämnats för yttrande till socialnämnden. Då svarstiden
är kort och anstånd inte beviljats föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att besvara remissen.
Utredningen föreslår en begränsning av rätten till föräldrapenning för
föräldrar som kommer till Sverige med barn. Bakgrunden till
begränsningen är att föräldrar som kommer till Sverige med barn i dag blir
överkompenserade inom ramen för föräldrapenningen. Detta gäller särskilt
föräldrar som kommer till Sverige med något äldre barn.
Utgångspunkten bör enligt utredningens mening vara att även föräldrar
som omfattas av begränsningen ska ges valfrihet och flexibilitet inom de
ramar som gäller för försäkringen i övrigt. Utredningen föreslår därför att
begränsningen utformas så att den ungefärligen motsvarar den mängd
föräldrapenning som en genomsnittlig försäkrad använder efter barnets
ettårs- respektive tvåårsdag.
Om ett barn blir bosatt här i landet under barnets andra levnadsår ska
föräldrapenning därför lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för
föräldrarna. Om barnet i stället blir bosatt här i landet efter det andra
levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt
för föräldrarna.
Den personkrets som kommer att omfattas av begränsningsregeln är
föräldrar och barn som kommer från utlandet och som inte tidigare har bott
i Sverige samt föräldrar och barn som flyttar tillbaka till Sverige efter
bosättning utomlands.
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Utredningen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2017.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 432.
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige
med barn (SOU 2016:73) samt promemoria med förslag till ikraftträdande
mm. - Remiss från Socialdepartementet 2016-11-07.
_____
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Dnr KS 2016/529

§ 280 Hörby 42:18 och Karsholm 19 - Köp av
fastighet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
Köpa fastigheterna Hörby 42:18 och Karsholm 19 omfattande 1491 kvm
till en köpeskilling om 2 mnkr. Finansieringen sker inom
kommunstyrelsens budget.
Investera 300 tkr i åtgärder på boningshuset och 100 tkr i åtgärder på
kvarnen. Åtgärderna i boningshuset finanseras inom investeringsramen om
10 mnkr som kommunfullmäktige har beslutat om för inköp av villor och
bostadsrätter till nyanlända. Åtgärderna på kvarnen om 100 tkr finansieras
inom kommunstyrelsens budget 2017.
Finansiera kostnad om 200 tkr för rivning av ladan genom
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att förvalta fastigheterna.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) anmäler för Sverigedemokraternas ledamöter reservation
enligt följande: Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inköpa
fastigheterna. Kommunen har inget behov av dessa och drar istället på sig
kostnader för reparation och underhåll som överstiger de beräknade. Dessa
utgifter bör istället läggas på underhåll av kommunens redan nedgångna
byggnader.
Gert Nygren (SPI) anmäler för SPIs ledamöter reservation enligt följande:
Vi anser att byggnaderna är i så dåligt skick, att det inte är försvarbart att
köpa denna fastighet. Kommunen har redan en mängd byggnader som är i
stort renoveringsbehov och vi anser med det ekonomiska läge kommunen
befinner sig i, ska vi avstå köp av denna fastighet.
Eva Lindholm (M) anmäler för Moderaternas ledamöter reservation enligt
följande: Moderaterna understryker vikten av att kommunen - innan man
eventuellt köper in fastigheten – dels utreder hur stort det kulturhistoriska
värdet är på kvarnbyggnaden och dels vilka eventuella markproblem och
restriktioner det kan finnas mot bakgrund av fastighetens läge invid
Hörbyån. Moderaterna har vid upprepade tillfällen efterfrågat att dessa
uppgifter tillfogas beslutsunderlaget men ej fått gehör för saken. Mot
bakgrund av detta reserverar vi moderater oss.
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Fastigheterna Hörby 42:18 och Karsholm 19 ligger centralt i Hörby, i
direkt angränsning till Hörbyån. De båda fastigheterna omfattar 1491 m2.
På tomterna finns ett boningshus, ett kvarnhus, en lada samt ett mindre
förråd. Kvarnen är kulturhistoriskt värdefull då den ligger på en gammal
kvarnplats som tillsammans med dammanläggningen utanför (kommunal
mark) återfinns på kartor från år 1699. Kultur och fritidsnämnden har ställt
sig positiva till ett bevarande av kvarnen i enlighet med tjänsteskrivelse
från kultur- och fritidsförvaltningen daterad den 31 oktober 2016.
Ett förvärvade av fastigheterna Hörby 42:18 och Karsholm 19 vara en
viktig del i genomförandet av Översiktsplan 2030. Fastigheterna ligger på
en strategiskt viktigt plats i förhållande till kommunens framtida
utveckling, där angränsande fastighet, Karsholm 7, pekas ut som ett
potentiellt omvandlingsområde. Karsholm 7 inrymmer idag en verkstadsoch serviceanläggning för i huvudsak jordbruksmaskiner, men kan på sikt
omvandlas till ett attraktivt bostadsområde. Detta förutsätter naturligtvis att
nu pågående verksamhet omlokaliseras. För att på ett bättre sätt kunna
genomföra en sådan omvandling, när det blir aktuellt, är det en strategisk
fördel för kommunen att vara ägare till angränsande fastigheter eftersom
man då på ett mer effektivt sätt kan utnyttja marken.
Hörby kommun arbetar på bred front med att finna boenden till nyanlända,
och boningshuset skulle kunna användas i detta syfte, fram till dess att
kommunen beslutar om annan verksamhet på fastigheten. Kostnader för
åtgärder på boningshuset bör finanseras utav den investeringsram om 10
mnkr som kommunfullmäktige har beslutat om för inköp av villor och
bostadsrätter. En besiktning av fastigheterna har utförts av EPR
Byggkonsult vilken har påvisat att fastigheterna är i visst behov av
underhåll. Då syftet med att köpa in fastigheterna är att tillgodogöra sig
marken bör inga större och mer omfattande underhållsåtgärder vidtas utan
enbart förbättrande åtgärder gällande invändigt ytskikt samt nödvändiga
åtgärder gällande de delar av tak och fönster där det finns ett läckage.
Kostnaden för dessa åtgärder beräknas till ca 300 tkr.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD), Gert Nygren (SPI) och Björn Åvik
(SPI) yrkar avslag på kommunledningsförvaltningens förslag.
Eva Lindholm (M) yrkar i första hand återremiss i enlighet med protokollsanteckning i kommunstyrelsen behandling av ärendet och i andra hand
avslag på kommunledningsförvaltningens förslag.
Susanne Meijer (S) yrkar avslag på Eva Lindholms (M) återremissyrkande.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag finns:
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Bifallsyrkande från Susanne Meijer (S).
Avslagsyrkande från Stefan Borg (SD) m fl.
Återremissyrkande från Eva Lindholms (M).
Avslagsyrkande på Eva Lindholms (M) återremissyrkande från Susanne
Meijer (S).
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens
sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Den som yrkar bifall till att ärendet ska avgöras idag förslag röstar JA.
Den som yrkar bifall till att ärendet ska återremitteras röstar NEJ.
För JA-propositionen röstar: Susanne Meijer (S), Magnus Lennartson (C),
Henrik Andersson (S), Lena Rosvall (S), Anders Larsson (C), Birger
Larsson (L), Filip Persson (MP).
För NEJ-propositionen röstar: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (SD), Björn
Åvik (SPI), Gert Nygren (SPI), Birger Torkildsen (M) och Eva Lindholm
(M)
Omröstningsresultat
Med sju (7) JA-röster mot sex (6) NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-12-05.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 435.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-24.
Statusbesiktning från EPR Byggkonsult AB 2016-11-22.
Tjänsteskrivelse från integrationskoordinatorn 2016-11-16.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-11.
Fastighetsinformation från Lantmäteriet 2016-11-10.
Förslag till köpeavtal 2016-11-10.
Tjänsteskrivelse från kultur och fritidsförvaltningen 2016-10-31.
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Illustrationskarta 2016-10-12.
Marknadsvärdering 2016-05-04.
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2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/496

§ 281 Årets initiativ - Utseende av mottagare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Språkcaféet Tillsammans Hörby och Eva
Märta Granqvist till mottagare av Årets initiativ.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2016 att ersätta utmärkelsen
”Årets förening” med ”Årets initiativ”. Allmänheten har haft möjlighet
att nominera mottagare av priset. Information kring möjligheterna till
nominering har lämnats på kommunens hemsida och i Lokaltidningen.
Följande nomineringar har inkommit: Hörby FF:s ungdomsverksamhet,
Insamlingen ”The fight”, Språkcaféet Tillsammans Hörby
och Eva Märta Granqvist.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, 437.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-11.
Inkomna nomineringar.
Beslut från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 170.
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/497

§ 282 Årets miljöpris
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Daglig verksamhet Hörby kommun och
Göran Persson till mottagare av Årets miljöpris.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2016 att slå samman ”Årets
miljöpris” och ”Årets miljöstipendium” till ett pris – Årets miljöpris.
Allmänheten har haft möjlighet att nominera mottagare av priset.
Information kring möjligheterna till nominering har lämnats på
kommunens hemsida och i Lokaltidningen. Fem nomineringar har
inkommit: Daglig verksamhet Hörby kommun med 2 nomineringar, Göran
Persson, Inga-Lill Servin, Föreningen bevara Linderödsåsen
Mljönämnden beslutade den 8 november 2016 nominera Daglig
verksamhet i Hörby kommun som mottagare av Årets miljöpris.
Yrkanden
Birger Torkildsen (M), Eva Lindholm (M) och Gert Nygren (SPI) yrkar att
Föreningen bevara Linderödsåsen utses till mottagare av Årets miljöpris.
Stefan Borg (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag att utse Daglig
verksamhet till mottagare av Årets miljöpris.
Susanne Meijer (S) och Lena Rosvall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag finns:
Bifallsyrkande från Lena Rosvall (S), m fl.
Avslagsyrkande från Stefan Borg (SD).
Ändringsyrkande från Birger Torkildsen (M) m fl.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 436.
Beslut från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 170.
Beslut från miljönämnden 2016-11-08, § 150.
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Nomineringar till miljöpris 2016.
_____
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2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/528

§ 283 Ekonomisk uppföljning i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa ekonomisk uppföljning 2017 och
framåt enligt följande:
Månadsrapport per 31 mars.
Delårsrapport I per 30 april.
Månadsrapport per 31 maj.
Delårsrapport II per 31 augusti.
Månadsrapport per 31 oktober.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2008 om den ekonomiska
uppföljningen 2009 och framåt. Denna uppföljning har följts sedan dess.
Efter en arbetsutvärdering föreslås två rapporter tas bort från den
ekonomiska uppföljningen för att säkerställa ett jämnt arbetsflöde.
Följande ekonomiska rapporter kommer därmed att från 2017 tas fram:
Månadsrapport per 31 mars. Delårsrapport I per 30 april. Månadsrapport
per 31 maj. Delårsrapport II per 31 augusti. Månadsrapport per 31 oktober.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att månadsrapporterna per 30 september
och 30 november utgår. Månadsrapporterna bedöms vara klara kring den
12:e i månaden efter rapportdag och delårsrapporterna mellan 20-25:e. Det
är önskvärt att styrelse och nämnder anpassar sina möten utifrån när
rapporterna är klara.
Månadsrapporterna innehåller resultaträkning, drifts- och
investeringsredovisning. Vid redovisat underskott i driftsredovisningens
utfall eller i helårsprognos ska rapporten kompletteras med kommentarer
och analys samt vilka åtgärder som planeras för att uppnå ekonomisk
balans i verksamheten. Det är viktigt att varje åtgärd åtföljs av uppgift om
när åtgärden kan verkställas och beräknad effekt i kostnadsminskning (eller
intäktsökning).
Delårsrapport I innehåller resultat-och balansräkning, driftsredovisning
och investeringsredovisning. Uppföljning av fastställda mål (både
övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning samt styrelsens
och nämndernas kortsiktiga mål). Utfallsanalys samt vilka åtgärder (vid
underskott) som vidtas, när de får effekt och med hur mycket.
Delårsrapport II är föremål för revision och rapporten kompletteras med
fler upplysningar, och noter samt kassaflödesanalys enligt den kommunala
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redovisningslagen.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17, § 419.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-15.
_____
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2016-12-05
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/192

§ 284 Månadsrapporter 2016 Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för
kommunstyrelsen per den 31 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Månadsrapport för kommunstyrelsen upprättas per den 31 oktober 2016.
Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 4,0 mnkr.
Helårsprognosen bedöms till 2,8 mnkr.
Investeringsutfallet uppgår till 0,9 mnkr.
IT-avdelningen redovisar ett underskott med 0,1 mnkr.
Helårsprognosen bedöms följa budget.
Investeringsutfallet uppgår till 2,1 mnkr.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17, § 420.
Månadsrapport 2016-10-31 – Kommunstyrelsen.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-17.
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/193

§ 285 Månadsrapporter 2016 - Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten för Hörby
kommun per den 31 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Månadsrapport för Hörby kommun upprättas per den 31 oktober 2016.
Periodens resultat uppgår till 20,6 mnkr, vilket är 16,5 mnkr bättre än
budget.
Helårsprognosen bedöms till 8,2 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än budget
på 7,7 mnkr.
Investeringsutfallet uppgår till 21,5 mnkr, total investeringsbudget för
2016 är 154,0 mnkr.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17, § 421.
Månadsrapport 2016-10-31 för Hörby kommun.
Tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen 2016-11-17.
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/543

§ 286 Begäran om tilläggsanslag 2016 från
socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämndens
befarade underskott på 13,0 mkr hanteras inom Hörby kommuns samlade
resultat i årsredovisningen 2016.
Kommunstyrelsen förslår vidare kommunfullmäktige att uppmana
socialnämnden att minimera befarat underskott 2016 samt att uppnå en
ekonomisk balans 2017 mellan tilldelad budgetram och nämndens
nettokostnader.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 27 oktober 2016 beslutat begära tilläggsanslag på
13,0 mnkr för att täcka innevarande års befarade underskott.
Socialnämnden beskriver hur verksamhetens kostnader ökat och
underskottet hänförs i stort sett till mottagning av ensamkommande
ungdomar. Det framförs att ett stort arbete pågår med att bringa ner
kostnaderna inom detta område för att uppnå en ekonomisk balans inom
nämnden. Nämnden konstaterar att den ekonomiska- och
verksamhetsmässiga kontrollen ökat och flera positiva trender kan noteras
sedan augusti månad med effekt från och med september. Nämnden
framhåller att den negativa kostnadsutvecklingen för mottagning av
ensamkommande bromsats men att nämnden inte klarar uppnå en
ekonomisk balans på grund av det stora ackumulerade underskottet fram
till september månad.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 408.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen.
Beslut från socialnämnden 2016-10-27, § 383.
_____
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Dnr KS 2016/408

§ 287 Lokalvårdens placering i
förvaltningsorganisationen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att personal och
maskinell utrustning inom lokalvården överförs till tekniska nämnden,
kommunservice i enlighet med rapporten Lokalvård i Hörby kommun
daterad den 31 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
En utredning har pågått under 2016 för att undersöka vilka effekter det kan
få genom att överföra personal inom lokalvården till tekniska nämnden,
kommunservice. Utredningen visar på flera positiva effekter såsom en
enhetlig organisation för lokalvården och med en arbetsledare inom
området. Vidare kan positiva effekter ses vad gäller arbetsplan för anställda
samt att organisationens sårbarhet minskar med flera medarbetare.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 440.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen.
Rapporten Lokalvård i Hörby kommun 2016-10-31.
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/530

§ 288 IT-kommuner i Skåne AB, ansökan om
borgen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att under
förutsättning att övriga delägarkommuner fattar motsvarande beslut bevilja
IT-kommuner i Skåne AB borgen med 15 mnkr vilket motsvarar Hörby
kommuns ägarandel (1/3).

Ärendebeskrivning
IT-kommuner i Skåne AB bildades den 1 juli 2016 gemensamt av Höör,
Hörby och Östra Göinge kommuner. Bolagets verksamhet består i att,
tillsammans med ägarna, driva och utveckla den interna IT-verksamheten i
kommunerna och i mindre omfattning, i av dessa kommuner helägda bolag.
Härmed ansöker IT-kommuner i Skåne AB om kommunal borgen med ett
totalt belopp om 45 mnkr för övertagande av befintliga
anläggningstillgångar och nyinvesteringar. Enligt bolagets ägardirektiv ska
ägarna gå i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget tecknar.
Borgensavgift ska årligen tas ut med 0,25 procent av lånesumman.
Borgensavgiften är densamma för samtliga samverkande kommuner.

Beslutsunderlag
Beslut från arbetsutskottet 2016-11-17, § 422.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2016-11-02.
Brev angående borgen från VD IT kommuner i Skåne AB 2016-11-07.
Protokoll från styrelsemöte med IT kommuner i Skåne AB 2016-10-20.
Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB.
Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB.
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/527

§ 289 Omorganisation av överförmyndarverksamheten i Hörby och HöörInriktningsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Förklara avsikten att inför nästa mandatperiod och i samarbete med Höör
införa en gemensam förvaltningsorganisation för
överförmyndarverksamheten och en gemensam överförmyndarnämnd
enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10
november 2016.
Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda den nya
organisationen och förbereda underlag för beslut i ärendet.
Godkänna översiktlig tidsplanering enligt kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2016.

Ärendebeskrivning
I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd. En överförmyndarnämnd kan inte ha andra
avsvarsområden än överförmyndarverksamhet, däremot kan två eller flera
kommuner samarbeta i en gemensam överförmyndarnämnd. Då nuvarande
överförmyndare annonserat att de inte kan fortsätta sina uppdrag nästa
mandatperiod måste en omorganisation ske. Det finns en politisk vilja att
överförmyndar-verksamheten ska skötas av kommunen och att Höör och
Hörby kommuner ska sammarbeta för att möjliggöra ökad spetskompetens,
minskad sårbarhet och ökad effektivitet.
Yrkanden
Birger Larsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Beslut från arbetsutskottet 2016-11-17, § 411.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-10.
Protokollsanteckning
Birger Larsson (L) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
Med anledning av inriktningsbeslutet när det gäller ny organisation för
Överförmyndarverksamheten i Hörby och Höörs kommuner vill
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Liberalerna i Hörby påtala följande: Vi ställer oss bakom
inriktningsbeslutet, men vill redan nu påpeka några punkter som bör
beaktas i det fortsatta arbetet med en gemensam
överförmyndarverksamhet. 1. Antalet ledamöter i den blivande nämnden
bör minskas. Vi tycker att fyra ledamöter är ett lämpligt antal. 2. Antalet
sammanträden bör inte regleras i detalj, utan det måste vara upp till
nämnden att bestämma detta för att se till verksamheten fungerar. 3. Frågan
om var denna verksamhet ska placeras geografiskt bör utredas mer
ingående. Som läget är nu finns det olika uppfattningar om vad som gäller
vid fördelning av verksamheter mellan Hörby och Höör. Ska gemensamma
organisationer oavsett om det är gemensam nämnd eller samägda bolag
räknas i en pott eller i olika? Detta bör klargöras mellan de två
kommunerna.
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2015/006

§ 290 Undertecknande av avtal, andra
handlingar och skrivelser m m för
mandatperiod 2015-2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att - för de fall kommunens handlingar till följd
av beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd i Hörby
kommun inte skall undertecknas av däri särskilt angivna personer - ska
avtal kopplade till kommunens löpande förvaltning, andra handlingar och
skrivelser undertecknas av kommunchefen Johan Eriksson.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30, § 439.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2016-11-16.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-12, § 18.
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/525

§ 291 Meddelande kommunstyrelsen december
2016
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelande december
2016.

Ärendebeskrivning
Följande meddelande redovisas:
Förvaltningsrätten i Malmö – Yttrande i mål nr 9579-16 gällande
laglighetsprövning.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:57, Värdesäkring av
ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte
fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.
Cesam Centrala samverkansgruppen – protokoll 2016-10-31, Förhandling
§ 11 MBL Förslag till förändrad förvaltningstillhörighet för kostenheten.
Mellanskånes Renhållnings AB – styrelseprotokoll 2016-0929.Mellanskånes Renhållnings AB – styrelseprotokoll 2016-11-09.
Hörby kommuns Industrifastighets AB – styrelseprotokoll
20.

2016-09-

Cesam Centrala samverkansgruppen – protokoll 2016-10-28.
Ekonomiavdelningen – Omsättning av lån om 110.000.000 kr den
november 2016.

8

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:58, Kommunala
ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform.
Kammarrätten i Göteborg – Beslut i mål nr 5702-5705-16 gällande avvisad
talan i mål om laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd.
Hörbybostäder AB – styrelseprotokoll 2016-11-08.
Skånetrafiken – Samarbetsavtal försäljning offentligt serviceombud.
Personalavdelningen – Utbetald lön till anställda med månadslön enligt
AB, tkr.
Personalavdelningen – Antal årsarbetare per förvaltning registrerade i
PersonalSystemet.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 2016:59, Ersättningar till
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
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för år 2017.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 2016:60, Ersättningar till
kontaktpersoner enligt SoL för år 2017.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 2016:61, Ersättning till
kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS
för år 2017.
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/524

§ 292 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
december 2016
Beslut
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av delegationsbeslut
december 2016.

Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut anmäls:
Kommunstyrelsens arbetsutskott:
2016-10-19 §§ 365 – 380.
2016-11-02 §§ 381 – 408.
2016-11-17 §§ 409 - 425.
Kommunchefen
Delegationsförteckning – Anställning av personal till avdelningen Kansli
och ledningsstöd.
Ekonomiavdelningen
Delegationsbeslut – System för nyckelfri låshantering. Återstående medel
2016, 300 tkr.
Delegationsbeslut – Scenutrustning (ljud och ljussystem), 220 tkr,
Evenemangsutrustning (tält, bord, stolar m.m.), 80 tkr.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen

§ 293 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande informerar om följande:
Trygga Hörby.
Organisationsgruppen.
Besök i Peja kommun, Kosovo.
Energiplan och Klimatstrategi.
Trygghets- och säkerhetsutbildning för politiker.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05
Kommunstyrelsen

§ 294 Information från
kommunledningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar godkänna redovisningen av
kommunledningsförvaltningens verksamhet.

Ärendebeskrivning
Johan Eriksson, kommunchef informerar om
kommunledningsförvaltningens verksamhet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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