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Plats och tid
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen

§ 178 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid tidpunkten för uppropet är tolv ordinarie ledamöter och sex ersättare
närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen

§ 179 Val av justeringsperson
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Renaldo Tirone (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet från dagens sammanträde.
– Justeringen äger rum på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4,
Hörby kommun, onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 11.30.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen

§ 180 Förändring av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Föredragningslistan godkänns med följande förändringar: Punkterna
Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 2019 och
Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av
markanvisningsavtal läggs till föredragningslistan.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/166

§ 181 Information från Arbetsmiljöverket
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöinspektörerna Anette Borglin och Marie
Gruvhammar informerar om gällande arbetsmiljölagstiftning och
kommunens arbetsmiljöansvar.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/249

§ 182 Beställning av detaljplan för del av Hörby
43:47 – nytt område för industrimark
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att ta fram ett
markanvisningsavtal för aktuellt område inom del av fastigheten 43:47.
Markanvisningsavtalet ska vara klart senast 2019-10-31.
– Ny detaljplan för del av Hörby 43:47, nytt område för industrimark,
beställs.
– Detaljplanen finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bedömd totalkostnad uppgår till 2,0 mkr.
– Kommundirektören ges i uppdrag att ingå planavtal som reglerar
kostnader mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.
– Samhällbyggnadschefen ges i uppdrag att snarast möjligt påbörja arbetet
med detaljplanen.
– Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadschefen ta fram information om hur arbetet med
detaljplaner inom samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserat och avge
återrapport till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering & Utveckling, har inkommit
med tjänsteskrivelse avseende beställning av detaljplan för nytt
industriområde, del av Hörby 43:47. Arbetet med detaljplanen planeras
pågå under 2019-2021.
I tjänsteskrivelsens föreslås kommunstyrelsen beställa ny detaljplan för del
av Hörby 43:47, nytt område för industrimark, samt avsätta medel för
framtagande av detaljplanen.
Arbetsmöte om lokalisering av ny industrianläggning har hållits med
berörda och överenskommelse har träffats om tidplan enligt följande:
Markanvisningsavtal ska vara klart senast den 31 oktober 2019.
Total kostnad uppgår till 2,0 mkr, varav 1,2 mkr för utredningar. Utifrån
Planering & Utveckling preliminära tidplan för detaljplanen fördelas
kostnaden enligt följande:
Enligt Planering & Utveckling förutsätter tidplanen att planarbetet ges
högsta prioritet. Oförutsedda händelser kan påverka tidplanen och ev kan

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
kostnader behöva flyttas till 2021.
Finansiering av detaljplanen föreslås ske inom ramen för
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Yrkanden
Ordföranden Lars Göran Ritmer (M) yrkar, med instämmande av Jens
Rosberg (L), att kommunstyrelsen ska besluta:
– Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att ta fram ett
markanvisningsavtal för aktuellt område inom del av fastigheten 43:47.
Markanvisningsavtalet ska vara klart senast 2019-10-31.
– Ny detaljplan för del av Hörby 43:47, nytt område för industrimark,
beställs.
– Detaljplanen finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bedömd totalkostnad uppgår till 2,0 mkr.
– Kommundirektören ges i uppdrag att ingå planavtal som reglerar
kostnader mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.
– Samhällbyggnadschefen ges i uppdrag att snarast möjligt påbörja arbetet
med detaljplanen.
– Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadschefen ta fram information om hur arbetet med
detaljplaner inom samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserat och avge
återrapport till kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SBF, 2019-05-20
Tjänsteskrivelse KLF, 2019-05-29
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/106

§ 183 Besvarande av motion från Gert Nygren
(SPI) angående uppförande av laddstolpar
för elbilar på strategiska platser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Motionen bifalls.

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit angående uppförande av laddstolpar för elbilar på
platser runtom i kommunen. I motionen föreslås att Hörby kommun
kontaktar entreprenörer för kostnader och samarbete kring detta. Motionen
har lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.
Miljöstrategen Ida Linné informerar: I arbetet med att utveckla
laddinfrastruktur har en kommun många aktörer och omvärldsfaktorer att
förhålla sig till. Det är stor skillnad om kommunen äger laddinfrastrukturen
eller inte och om den är etablerad på kommunal eller privat mark. Innan
etablering bör kommunen peka ut den strategiska inriktningen gällande
laddinfrastruktur samt genomföra en förstudie. Detta arbete bör sedan ligga
till grund för etableringen av laddstolpar i kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller för närvarande på att ta fram en ny
energi- och klimatplan för kommunen där dessa åtgärder föreslås ingå.
Överläggning
Sammanträdet ajourneras kl. 16.20–16.25 för överläggning.
Yrkanden
Gert Nygren (SPI) yrkar, med instämmande av Jens Rosberg (L) och
ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD), att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta: – Motionen bifalls.
Renaldo Tirone (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta: – Motionen är besvarad utifrån i ärendet
föreliggande tjänsteskrivelse.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om Gert
Nygrens (SPI) m.fl. förslag till beslut ska bifallas eller om Renaldo
Tirones (S) förslag till beslut ska bifallas och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla Gert Nygrens (SPI) m.fl. förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Omröstning begärs.
Omröstning
Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition: Den som röstar
för bifall till Renaldo Tirones (S) förslag till beslut röstar ja. Den som
röstar för bifall till Gert Nygrens (SPI) m.fl. förslag till beslut röstar nej.
Vid omröstning avges elva nej-röster från Cecilia Bladh in Zito (SD), LarsGöran Ritmer (M), Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD), Anders Hansson
(SD), Mattias Jeppsson (M), Gert Nygren (SPI), Percy Hallquist (SPI),
Anders Larsson (C), Ingela Brickling (C), Jens Rosberg (L) samt två jaröster från Eva Lilja (S) och Renaldo Tirone (S), varmed kommunstyrelsen
har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta: – Motionen bifalls.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, svar på motion om laddstolpar för elbilar 2019-05-27
Motion från Gert Nygren (SPI) angående uppförande av laddstolpar för
elbilar på strategiska platser
Ladda för framtiden, laddinfrastruktur för elfordon, SKL 2017
Tidplan för energi- och klimatplan för Hörby kommun 2019-03-01
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionären.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/305

§ 184 Besvarande av medborgarförslag om sänkt
hastighet och skylt om lekande barn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Medborgarförslaget är besvarat genom tekniska nämndens yttrande.
– Samhällsbyggnadschefen och gata/parkchefen ges i uppdrag att ta fram
en lokal trafikföreskrift gällande utvidgning av tättbebyggt område Hörby i
enlighet med förslaget i tekniska nämndens beslut 2019-04-25, § 88.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 km/h till 40 km/h på
sträckan mellan Hörby tätort och Ekeboda samt uppsättande av skylt
”lekande barn” har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-10-29, § 192, att medborgarförslaget får ställas och
överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning.
Gata/parkchefen Anders Jönsson föredrar ärendet: Den aktuella sträckan är
utanför tättbebyggt område och därmed beslutar inte kommunen angående
högsta tillåtna hastighet. Sträckan är dock mycket kort och det förekommer
byggnation relativt tätt på stora delar av den korta sträckan. Därför är det
lämpligt att området blir tättbebyggt så att det ingår i samma tättbebyggda
område som resterande tättbebyggt område i Hörby. I samband med att
området klassas som tättbebyggt så har Hörby kommun möjlighet att sänka
hastigheten från 50 km/h till 40 km/h, vilket bidrar till säkrare trafikmiljö
samtidigt som det blir mindre hastighetsskillnader på den korta sträckan.
Skylten ”Lekande barn” bör inte sättas upp då det på alla områden där det
finns bebyggelse också finns risk att det förekommer lekande barn i
närheten.
Yrkanden
Ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Medborgarförslaget är besvarat genom tekniska nämndens yttrande.
– Samhällsbyggnadschefen och gata/parkchefen ges i uppdrag att ta fram
en lokal trafikföreskrift gällande utvidgning av tättbebyggt område Hörby i
enlighet med förslaget i tekniska nämndens beslut 2019-04-25, § 88.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-12, § 273
Tjänsteskrivelse 2019-04-11-TN
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 192
Medborgarförslag daterat 2018-09-26
Kartskiss
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschefen
Gata/parkchefen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/182

§ 185 Löneväxling till pension – pensionsväxling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Förslaget till pensionsväxling antas i enlighet med i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-17, § 54, att godkänna slutrapporten
för projektet Attraktiv arbetsgivare. Av slutrapporten framgår att Hörby
kommun som arbetsgivare ska möjliggöra löneväxling genom att omvandla
semesterdagstillägget till extra semesterdagar samt möjligheten att avstå
lön till förmån för pensionsavsättning.
Löneväxling av semesterdagstillägget är genomfört under 2018. För att
fullfölja beslutet om åtgärder i projektet föreslår HR-avdelningen att beslut
om löneväxling till pension genomförs enligt utarbetat förslag.
Yrkanden
Ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta:
– Förslaget till pensionsväxling antas i enlighet med i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till
HR-avdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/296

§ 186 Besvarande av motion från Susanne
Meijer (S) angående sammanslagning av
pensionärsrådet och handikapprådet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Susanne Meijer (S) inkom 2018-09-20 med en motion i vilken hon föreslår
en sammanslagning av pensionärs- och handikappråden.
I motionen föreslås:
– att ett nytt råd snarast arbetas fram som omfattar funktionen av ett
sammanslaget handikappråd och pensionärsråd
– att det nya rådet benämns brukarråd och startar i den nya mandatperioden
– att ett nytt gemensamt reglemente tas för nästa mandatperiod
– att rådet är centralt placerat under kommunstyrelsen som den
övergripande funktionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 165, att motionen fick ställas
och överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har
beretts i socialnämnden, som lämnade yttrande i beslut 2018-11-29, § 229.
I yttrandet föreslås att motionen antas förutom förslaget att det nya rådet
benämns brukarråd, vilket föreslås avslås.
Ärendet har remitterats till handikapp- och pensionärsråden för yttrande.
Båda avstyrker en sammanslagning.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta: – Motionen avslås.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 165
Socialnämndens beslut 2018-11-29, § 229
Pensionärsrådet protokollsutdrag sammanslagning 190515
Handikapprådets protokoll 2019-05-15

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Motion från Susanne Meijer (S) angående sammanslagning av
pensionärsrådet och handikapprådet
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionären
Pensionärsrådets ordförande
Handikapprådets ordförande
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/202

§ 187 Fortsatt medlemskap i Resilient Regions
Association
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Kommundirektören ges i uppdrag att för kommunens räkning ansöka om
utträde ur föreningen Resilient Regions Association.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07, § 171, att Hörby kommun skulle
ansöka om medlemskap i föreningen Resilient Regions Association.
Kommunen är sedan dess medlem i föreningen.
Under 2018 förändrades föreningens ekonomiska förutsättningar och
därför tillsattes en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram förslag på hur
föreningen kan utvecklas och anpassas efter de nya förutsättningarna.
Under våren har nya stadgar och en verksamhetsplan för 2019 presenterats
för medlemmarna på ett årsmöte.
Yrkanden
Mötesordföranden Lars Göran Ritmer (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta:
– Kommundirektören ges i uppdrag att för kommunens räkning ansöka om
utträde ur föreningen Resilient Regions Association.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Beslut om fortsatt medlemskap i Resilient Regions
Association 2019-04-23
Kommunstyrelsens beslut § 171, 2017-06-07, om medlemskap i Resilient
community Skåne
Kommunstyrelsens beslut § 204, 2018-08-13, om kommunens
kontaktperson i Resilient Regions Association och direktiv till
stämmoombud
Kommunstyrelsens beslut § 261, 2018-10-15, om information om
extrastämman i Resilient Regions Association

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Stadgar för Resilient Regions Association
Verksamhetsplan 2019 för Resilient Regions Association
Beslutet skickas till
Miljöstrategen
Kommundirektören
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-08-19
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/109

§ 188 Besvarande av medborgarförslag om
ändring av sopkärl till villa
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2019-02-21 med förslag om
ändring av sopkärl till villa på så sätt att alla villor, sommarstugor osv. får
fyrfackskärl. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 78, att förslaget
fick ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
Ärendet har skickats till Mellanskånes renhållningsaktiebolag som i ett
yttrande genom verkställande direktören Åsa Winkler daterat 2019-05-21
anför att det i dagsläget är frivilligt att ansluta sig till fyrfackssystemet då
det inte finns någon lagstadgad skyldighet för kommunerna att samla in
annat avfall än restavfall och matavfall. I nuläget har 86 % av bolagets
kunder anslutit sig till fyrfackssystem och att antalet ökar lite varje år.
Bolaget föreslår att medborgarförslaget ska avslås då det inte finns någon
lagstadgad skyldighet för kommunerna att samla in annat avfall än
restavfall och matavfall. För att minska transportarbetet vid insamling av
avfallet har MERAB beslutat att ändra fackin-delningen i sopkärlen under
2019 så att matavfall och restavfall läggs i de bakre facken på kärl 1.
Genom denna förändring kan samma renhållningsfordon tömma både
fyrfackskärl och de-lade kärl och det innebär att transportarbetet kommer
att minska framöver jämfört med hur det är nu då en bil kommer och
tömmer fyrfackskärlen medan en annan bil kommer och tömmer de delade
kärlen.
Yrkanden
Mötesordföranden Lars Göran Ritmer (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta:
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
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Medborgarförslag 2019-02-21
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25, § 78
Svar på medborgarförslag 2019-05-21
Beslutet skickas till
Kopia av beslutet skickas till förslagsställaren tillsammans med yttrande
från Merab
_____
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Dnr KS 2018/292

§ 189 Besvarande av medborgarförslag om
trafiksäkerheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Medborgarförslaget är besvarat genom tekniska nämndens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-10-29, § 191: Medborgarförslaget
får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Medborgarförslaget gäller önskemål om reflexutdelning till samtliga
medborgare i Hörby kommun.
Tekniska nämnden avgav i beslut 2019-04-25, § 90, följande yttrande:
Kommunen arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten i Hörby
kommun. Detta sker bland annat genom att farthinder anläggs,
övergångs-ställen, separata gång-och cykelvägar, hastighetsbegränsningar
med mera. I Hörby kommun bor det cirka 15 550 invånare. Kostnaden för
en reflex varierar men kan antas kosta 10 kr/st. Kostnaden skulle därmed
bli 155 500 kr för reflexerna. Det bör anses vara kommuninvånarens ansvar
att utrusta sig med reflexer.
Yrkanden
Mötesordföranden Lars Göran Ritmer (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta:
– Medborgarförslaget är besvarat genom tekniska nämndens yttrande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-04-25, § 90
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 191
Medborgarförslag om trafiksäkerheten
Beslutet skickas till
Kopia av beslutet skickas till förslagsställaren tillsammans med tekniska
nämndens yttrande.
_____
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Dnr KS 2018/195

§ 190 Inrättande av byggnadsvårdspris och
arkitekturpris
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Ett byggnadsvårdspris instiftas i syfte att uppmärksamma projekt som
bevarar och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby kommun, och
som bidrar till att skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria
för kommande generationer.
– Ett arkitekturpris instiftas i syfte att uppmärksamma och lyfta nya
spännande projekt i Hörby kommun, som genom god arkitektur skapat
mervärden i samhället och bidragit till att skapa unika livsmiljöer drivna av
kreativitet.
– Priserna inkluderar prissumman på vardera 10 000 kr (totalt 20 000 kr),
en plakett per pristagare för uppsättning på byggnaden (uppsättning
ombesörjs av pristagaren) och ett diplom per pristagare.
– Förslag till regler för byggnadsvårdspris och arkitekturpris, daterat 201805-24, antas att gälla från och med 2019-10-01.
– Finansiering sker inom ramen för kommunfullmäktiges budget.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade 2018-05-24, § 92, att föreslå
kommunfullmäktige att instifta Byggnadsvårdspriset och Arkitekturpriset i
enlighet med framtaget förslag till regler för byggnadsvårdspris och
arkitekturpris.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
– Ett byggnadsvårdspris instiftas i syfte att uppmärksamma projekt som
bevarar och utvecklar befintliga bebyggelsemiljöer i Hörby kommun, och
som bidrar till att skapa trivsel och bevara Hörby kommuns kulturhistoria
för kommande generationer.
– Ett arkitekturpris instiftas i syfte att uppmärksamma och lyfta nya
spännande projekt i Hörby kommun, som genom god arkitektur skapat
mervärden i samhället och bidragit till att skapa unika livsmiljöer drivna av
kreativitet.
– Priserna inkluderar prissumman på vardera 10 000 kr (totalt 20 000 kr),
en plakett per pristagare för uppsättning på byggnaden (uppsättning
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ombesörjs av pristagaren) och ett diplom per pristagare.
– Förslag till regler för byggnadsvårdspris och arkitekturpris, daterat 201805-24, antas att gälla från och med 2019-10-01.
– Finansiering sker inom ramen för kommunfullmäktiges budget.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2018-02-22, § 22
Förslag till regler för byggnadsvårdspris och arkitekturpris, daterat 201805-24
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Ekonomiavdelningen
_____
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Dnr KS 2018/114

§ 191 Val av representant för kommunen vid
Region Skånes politiska samråd kring
färdtjänst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Lars-Göran Ritmer (M) utses till representant för kommunen vid Region
Skånes politiska samråd kring färdtjänst.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har genom kommunstyrelsens beslut 2018-11-12 ingått en
överenskommelse med Region Skåne om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019. Enligt
överenskommelsen ska Region Skåne kalla kommunen till politiskt samråd
kring färdtjänst minst två gånger per år. En representant för kommunen vid
dessa samråd behöver utses.
Yrkanden
Mötesordföranden Lars Göran Ritmer (M) yrkar att kommunstyrelsen ska
besluta:
– Lars-Göran Ritmer (M) utses till representant för kommunen vid Region
Skånes politiska samråd kring färdtjänst.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2019-05-02
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag 2019
Beslutet skickas till
Region Skåne
Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken
_____
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Dnr KS 2019/008

§ 192 Redovisning av partistöd 2018 och
utbetalning av partistöd 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Redovisningarna av partistödet för 2018 godkänns.
– Partistöd betalas ut för 2019 till Sverigedemokraterna, Moderata
samlingspartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet,
Liberalerna, SPI Välfärden och Vänsterpartiet.
Kommunstyrelsen beslutar därutöver:
– Kommundirektören ges i uppdrag att se över
kommunledningsförvaltningens formulär för redovisning av partistöd inför
2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för partistöd, beslutat av kommunfullmäktige 2017-1030, § 153, utgår partistöd till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Partistödet består dels av ett grundstöd om 15 000 kr
per år och dels av ett mandatstöd om 10 000 kr per år och mandat. De
partier som tilldelas partistöd ska årligen redovisa medlens användning. Av
respektive partis redovisning ska framgå att medlen har använts för att
stärka dess ställning i den kommunala demokratin.
I kommunallagen 4 kap. 31 § stadgas att en av mottagaren utsedd särskild
granskare, d.v.s. revisor, ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Revisorns rapport ska
bifogas redovisningen, vilken ska ges in till fullmäktige senast den 30 juni.
Kommunfullmäktige ska enligt reglementet för partistöd besluta att
partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § kommunallagen (numera 4 kap. 31
§).
Redovisning av partistödet från 2018 har inkommit från
Sverigedemokraterna, Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, SPI Välfärden och
Vänsterpartiet.
Yrkanden
Renaldo Tirone (S) yrkar, med instämmande av Mona Olin (SD) att
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:
– Redovisningarna av partistödet för 2018 godkänns.
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– Partistöd om betalas ut för 2019 till Sverigedemokraterna, Moderata
samlingspartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet,
Liberalerna, SPI Välfärden och Vänsterpartiet.
Mötesordföranden Lars Göran Ritmer (M) yrkar att kommunstyrelsen
därtill ska besluta:
– Kommundirektören ges i uppdrag att se över
kommunledningsförvaltningens formulär för redovisning av partistöd inför
2020.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2019-07-03
Redovisning av kommunalt partistöd, komplettering, Centerpartiet
Verksamhetsberättelse Hörby Centerkrets 2018
Protokoll årsmöte Hörby Centerkrets 2019
Årsredvisning 2018
Redovisning av kommunalt partistöd, Liberalerna
Redovisning av kommunalt partistöd, Hörby arbetarekommun
(Socialdemokraterna)
Redovisning av kommunalt partistöd, Kristdemokraterna Hörby
Redovisning av kommunalt partistöd, Vänsterpartiet Hörby
Formulär redovisning SD år 2018_signerat
Redovisning SD Hörby 2018
Protokoll Årsmöte 2019 SD Hörby
Protokoll Konstituerande styrelse
Beslutet skickas till
Kopia av beslutet skickas till kommundirektören.
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till gruppledarna för samtliga
partier med mandat i kommunfullmäktige.
_____
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Dnr KS 2015/301

§ 193 Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (f.d. Statoil
och Mejeriet), förlängning av
markanvisningsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Kommunens firmatecknare ges i uppdrag att förlänga
markanvisningsavtal, undertecknat 2017-05-30, med Hörbygårdens Mejeri
AB till och med 2020-02-28.
Reservation mot beslutet
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet:
Liberalerna reserverar sig mot beslutet att förlänga markanvisningsavtalet
med Hörbygårdens Mejeri AB till och med 2020-02-28. Vi anser att
Hörbygårdens Mejeri AB redan haft över två år på sig att omsätta sina
möjligheter till handling. Hörby Kommun har under samma period haft ett
stort behov av nybyggnation av bostäder. Det finns anledning att tro att en
större och mer etablerad aktör med erfarenhet av liknande uppdrag hade
haft organisation och resurser att förverkliga syftet med
markanvisningsavtalet och kommit igång med byggnationen av bostäder.
Liberalerna anser även att föreliggande avtal och förslag inte utnyttjar
potentialen i fastigheterna. Det är en unik och attraktiv tomt där man borde
utreda möjligheterna att satsa på fler bostäder genom exempelvis förtätning
och/eller att bygga på höjden för att utnyttja fastigheterna optimalt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13, § 63, att underteckna ett
markanvisningsavtal gällande fastigheten Hörby Pugerup 36 med
Hörbygårdens Mejeri AB. Markanvisningstiden löpte till 2019-06-30 med
möjlig förlängning på sex månader. Kommun tecknade 2019-06-26, efter
beslut av kommunstyrelsens ordförande daterat 2019-06-20, ett avtal om
förlängning av markanvisningsavtalet till och med 2019-08-31.
Ingemar Gunnarsson, företrädare för Hörbygårdens Mejeri AB, informerar
om planer för att bebygga fastigheterna och inlämnad bygglovsansökan för
första etappen av byggnadsprojektet, vilken omfattar 16 bostadslägenheter
och 15 LSS-platser. Andra etappen omfattar två byggnader med åtta
lägenheter vardera och fem byggnader med 14 lägenheter vardera.
Yrkanden
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Gert Nygren (SPI) yrkar, med instämmande av Anders Larsson (C), att
kommunstyrelsen ska besluta:
– Kommunens firmatecknare ges i uppdrag att förlänga
markanvisningsavtal, undertecknat 2017-05-30, med Hörbygårdens Mejeri
AB till och med 2020-02-28.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14, § 305
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Kommunstyrelsens ordförande
_____
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Dnr KS 2019/245

§ 194 Meddelanden kommunstyrelsen juni–juli
2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Redovisningen av meddelanden juni-juli månad 2019 för
kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Skåne - Remissvar - Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74).
Hörbybostäder AB - Hävning av markskötselavtal.
Barn- och utbildningsnämnden - Redovisning av sökta och beviljade
statsbidrag.
Kommunförbundet Skåne - Protokoll förbundsmöte 2019-05-10.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Informations- och nyhetsbrev nr
3.
Nämnden för VA och Räddningstjänst - Uppdatering av
delegeringsordning Mittskåne Vatten.
Sveriges Kommuner och Landsting - Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk
hälsa 2019.
Personalavdelningen - Månadsrapporter från personalsystemet juni 2019.
Tekniska nämnden - Hävning av markskötselavtal Hörbybostäder AB.
KEFU - nyhetsbrev juni 2019.
Hörby kommuns Industrifastighets AB - Hävning av markskötsel.
VoB Syd - Årsredovisning 2018.
IT kommuner i Skåne AB - Protokoll styrelsemöte 2019-06-13.
Hörbybostäder AB - Protokoll styrelsen 2019-07-12.
Hörby kommuns industrifastighets AB - Protokoll styrelsen 2019-06-07.
HR-avdelningen - Ersättning till förtroendevalda.
Hörbybostäder AB - Gällande dialogmötet om bolagets hävning av
markskötselavtalet 2019-07-04.
_____
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Dnr KS 2019/246

§ 195 Sammanställning av delegationsbeslut
kommunstyrelsen juni–juli 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Sammanställningen av delegationsbeslut juni-juli månad 2019 för
kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-22 §§ 225-246
2019-06-12 §§ 247-287
2019-07-03 §§ 288-292
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut - Förlängning av markanvisningsavtal för del av
fastigheten Hörby Pugerup 36.
Kommundirektören
Delegationsbeslut - Förordnande av bygg- och miljöchef 2019-07-29—
2019-08-11.
Ekonomichefen
Delegationsbeslut - Attestordning Kommunstyrelsen, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning B5.
Planerings- och utvecklingschef
Delegationsbeslut - Grannehörande Gummastorp 15:2, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning D7.
Delegationsbeslut - Ansökan om lantmäteriförrättning Hörby Osbyholm
1:137 samt Hörby Osbyholm 1:143-145, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D5.
Delegationsbeslut - Grannehörande Iggesund 4, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D7.
Delegationsbeslut – Omprövning Grannehörande Iggesund 4, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning D7.
Delegationsbeslut - Grannehörande Voxna 3, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D7.
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§ 196 Information från kommundirektören
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören Lena Mårtensson Stenudd informerar om det pågående
arbetet inom kommunledningsförvaltningen.
_____
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§ 197 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) informerar om:
– Möte med Bil-Månsson
– Initierat ärende från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna
om etablering av fängelse i Hörby kommun
– Den ekonomiska situationen i barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden och tekniska nämnden
– Kommande möten om provborrningar
– Arbetet inom arbetsgruppen för arbete mot skadegörelse och
vandalisering
– Studiebesök på tekniska nämnden, panncentralen, Frostaskolan, m.m.
– Invigning av Lågehallarna
_____
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