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§ 107 Upprop
Beslut
Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde tjänstgör 12 ordinarie ledamöter och en
tjänstgörande ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 108 Val av justeringsperson
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Anders Larsson (C) utses att jämte ordförande
justera dagens protokoll samt att justeringen äger rum på
kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby, klockan 15:30
2020-05-12.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Anders Larsson (C) utses att jämte ordförande justera
dagens protokoll samt att justeringen äger rum på
kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby, klockan 15:30
2020-05-12.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 109 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande revidering:


Ärende nummer 5 ”Risk- och sårbarhetsanalys Hörby” behandlas
som ärende nummer 4 och ärende nummer 4 ”Överföring av
investeringsanslag från 2019-2020” behandlas som ärende nummer 5.

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med följande revidering:


Ärende nummer 5 ”Risk- och sårbarhetsanalys Hörby” behandlas som
ärende nummer 4 och ärende nummer 4 ”Överföring av
investeringsanslag från 2019-2020” behandlas som ärende nummer 5.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/471

§ 110 Risk- och sårbarhetsanalys Hörby
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta Risk och sårbarhetsanalys i dess
nuvarande form.



Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt VA/räddningsnämnden att
genomföra följande revideringar för antagande av kommunstyrelsen:
o Sidnummer ska tillföras dokumentet.
o Pandemi ska ersättas av pandemi/epidemi (Rubrik 5 ”Risker”)
och därefter i resterande delar av texten.
o Avsnittet om ”Övning/utbildning” (Rubrik 7) ska utvecklas.
o Livsmedel ska tillföras som ett kritiskt beroende med
tillhörande analys (Rubrik 4 ”Beroenden”)

Sammanfattning av ärendet
Kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap regleras av lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Enligt 2 kap 1 § LEH ska kommunen analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Enligt
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
(SKL 18/03101 MSB 2018 - 09779) ska kommunen använda underlaget från
risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomförande av åtgärder för att
öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet samt stärka
förmågan att hantera extraordinära händelser. Arbetet med att ta fram
underlag till den kommunövergripande analysen har bedrivits under 2019 med
medverkan från samtliga förvaltningar i kommunen. En risk- och
sårbarhetsanalys för Hörby kommun 2019-2022 är framtagen.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att


Justerande

Kommunstyrelsen beslutar att anta Risk och sårbarhetsanalys i dess
nuvarande form.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 110, forts


Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt VA/räddningsnämnden att
genomföra följande revideringar för antagande av kommunstyrelsen:
o Sidnummer ska tillföras dokumentet.
o Pandemi ska ersättas av pandemi/epidemi (Rubrik 5 ”Risker”)
och därefter i resterande delar av texten.
o Avsnittet om ”Övning/utbildning” (Rubrik 7) ska utvecklas.
o Livsmedel ska tillföras som ett kritiskt beroende med
tillhörande analys (Rubrik 4 ”Beroenden”)

Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 159
Tjänsteskrivelse 2020-04-22
Nämnden för VA- och räddningstjänst 2019-11-11 § 50
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kansli och ledningsstöd
Länsstyrelsen Skåne
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/098

§ 111 Överföring av investeringsanslag från 2019
till 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Av tidigare beviljade investeringsmedel för 2019 överförs 49 521 tkr till 2020
års investeringsbudget enligt följande:
Tekniska nämnden

44 394 tkr

VA/räddningstjänstnämnden (RT)

3 640 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

423 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

1 064 tkr

Sammanfattning av ärendet
I samband med bokslut 2019 följs årets investeringsprojekt upp. För
investeringsprojekt som inte avslutats under 2019 görs en bedömning av
återstående utgifter som behövs överföras till 2020 för att färdigställa
projekten.
Enligt gällande ekonomiska styrprinciper ska förslag lämnas till
ekonomiavdelningen om vilka investeringsanslag som behöver överföras till
nästkommande år för projekt som inte avslutats. Investeringsanslag som är
årligen återkommande förs inte över till kommande år.
Nämnderna har inkommit med begäran om överföring av investeringsanslag.
I de flesta fall beror överskotten på förseningar i investeringsprojekten, vilket
motiverar att anslagen överförs.
Av beviljat investeringsanslag 2019 på 284 285 tkr föreslås 49 521 tkr
överföras till 2020 års investeringsbudget.
Tf. förvaltningschef Peter Siilak kompletterar det skriftliga beslutsunderlaget
med en muntlig föredragning under kommunstyrelsens sammanträde.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Av tidigare beviljade investeringsmedel för 2019 överförs 49 521 tkr till 2020
års investeringsbudget enligt följande:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 11, forts
Tekniska nämnden

44 394 tkr

VA/räddningstjänstnämnden (RT)

3 640 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

423 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

1 064 tkr

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 160
Tjänsteskrivelse 2020-04-14, KLF, Överföring av investeringsanslag från 2019
till 2020
Förslag Överföring av investeringsanslag 2019 version 2
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Nämnden för VA/Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/019

§ 112 Årsredovisning för Hörby kommun 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisning för år 2019.
Reservation mot beslutet
Renaldo Tirone (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande: ”
Reservation angående årsredovisning, Socialdemokraterna begärde återremiss med
förhoppning om revidering av texten till en ärlig och rättvisande beskrivning. Då styret valt
bort detta måste vi reservera oss.”
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande: ”
Återremissyrkandet vid kommunfullmäktige 27 april innehåller ett flertal formuleringar
med invändning i årsredovisningen för 2019, bland annat KSO Cecilia Bladh in Zitos
beskrivning av orsakerna varför kommunen redovisar minusresultat inte är i
överensstämmelse med verkligheten. Oppositionen har påpekat felaktigheter vad avser
begreppet ”nedskrivningar” i årsredovisningen med detta har inte korrigerats.”
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet och ställer sig bakom Ingela
Bricklings (C) skriftliga reservation.
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Vid tidpunkten för justering har ingen skriftlig reservation inkommit.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för 2019 har upprättats. Årsredovisningen i sin helhet bifogas
ärendet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning
för år 2019.
Renaldo Tirone (S) yrkar i första hand som ett ändringsyrkande att förordet
ska tas bort från årsredovisningen.
Renaldo Tirone (S) yrkar i andra hand i det fall ändringsyrkandet faller att
årsredovisningen ska avslås.
Ingela Brickling (C) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) båda yrkanden.
Stefan borg (SD) yrkar avslag till Renaldo Tirones (S) båda yrkanden.
Jens Rosberg (L) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) båda yrkanden.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 112, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Renaldo Tirones ändringsyrkande med
bifallsyrkande från Ingela Brickling (C) och Jens Rosberg (L) mot Stefan
borgs (SD) avslagsyrkande och finner att Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.
Votering begärs.
Omröstning
De som vill bifalla Stefan Borgs (SD) avslagsyrkande röstar ”Ja” och de som
vill bifalla Renaldo Tirones (S) ändringsyrkande med bifallsyrkande från
Ingela Brickling (C) och Jens Rosberg (L) röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller
åtta ”Ja”-röster och fem ”Nej”-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
Renaldo Tirones (S) ändringsyrkande. Ledamöterna röstar enligt följande:


”Ja”-röster: Lars-Göran Ritmer (M), Stefan Borg (SD), Mona Olin
(SD), Anders Hansson (SD), Mattias Jeppson (M), Gert Nygren (SPI),
Percy Hallquist (SPI) och Cecilia Bladh in Zito (SD).



”Nej”-röster: Anders Larsson (C), Ingela Brickling (C), Jens Rosberg
(L), Eva Lilja (S) och Renaldo Tirone (S).

Ordförande ställer eget yrkande under proposition mot Renaldo Tirones (S)
yrkande att avslå årsredovisningen och finner att ordförandes yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 68
Kommunstyrelsen 2020-04-14 § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 106
Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Årsredovisning 2019
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Budgetchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/147

§ 113 Införande av en samordnad
förvaltningsorganisation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell i form av en
förvaltning som betonar och präglas av:


Ett enhetligt system för styrning, ledning och uppföljning, samt ett
gemensamt ansvarstagande för helheten och kommunens samlade
verksamhet och utveckling.



Tydliggjord roll- och ansvarsfördelning inom och mellan
organisationens olika delar.



Tydliggjorda processflöden och ett processorienterat arbetssätt
med kommuninvånarnas behov i centrum.



Att allt som kan göras lika skall göras lika och med kommunens
helhet i fokus.



Kommunstyrelsen genom kommundirektören uppdras att utreda och
planera samt införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell från och
med 1 januari 2021 i linje med ovan beskrivna inriktning och i övrigt med
utgångspunkt i av förändringskonsulter framtagen ’Förstudie och
lägesbeskrivning inför ny, samlad organisationsmodell i Hörby kommun
2020-03-03’.



Arbetet ska präglas av en effektivisering och en besparing motsvarande
minst 4 % jämfört med nuvarande organisation per 2020-01-01.



Att beslutet är giltigt under förutsättning att erforderliga förhandlingar
med facken är avslutade.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i Budget 2020 angivit den politiska majoritetens
vision som fastslår ambitionen att: ”Kommunen behöver genomgå ett stort
förändringsarbete både vad gäller styrning och verksamhet. Kommunen
måste se över organisationen och arbeta mot en effektivare förvaltningsform.
Kommunen ska se över möjligheten med en sammanhållen förvaltning”.
Under hösten 2019 och våren 2020 har en av kommunen upphandlad
förändringskonsult genomfört en förstudie som ska ligga till grund för
kommunens fortsatta arbete mot en gemensam förvaltningsmodell.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 113, forts
Förstudien presenterar ett antal olika rekommendationer som kommunen kan
ta i beaktan i det fortsatta arbetet.

Överläggning
Mötet ajourneras mellan kl. 15:02-15:15.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets ursprungliga förslag att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:


Införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell i form av en
förvaltning som betonar och präglas av:


Ett enhetligt system för styrning, ledning och uppföljning, samt ett
gemensamt ansvarstagande för helheten och kommunens samlade
verksamhet och utveckling.



Tydliggjord roll- och ansvarsfördelning inom och mellan
organisationens olika delar.



Tydliggjorda processflöden och ett processorienterat arbetssätt
med kommuninvånarnas behov i centrum.



Att allt som kan göras lika skall göras lika och med kommunens
helhet i fokus.



Kommunstyrelsen genom kommundirektören uppdras att utreda och
planera samt införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell från och
med 1 januari 2021 i linje med ovan beskrivna inriktning och i övrigt med
utgångspunkt i av förändringskonsulter framtagen ’Förstudie och
lägesbeskrivning inför ny, samlad organisationsmodell i Hörby kommun
2020-03-03’.



Arbetet ska präglas av en effektivisering och en besparing motsvarande
minst 4 % jämfört med nuvarande organisation per 2020-01-01.

Ordförande yrkar som ett tilläggsyrkande att beslutet är giltigt under
förutsättning att erforderliga förhandlingar med facken är avslutade.
Lars Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes båda yrkanden.
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till ordförandes båda yrkanden.
Gert Nygren (SPI) yrkar bifall till ordförandes båda yrkanden.
Renaldo Tirone (S) lämnar in ett skriftligt yrkande:
Gemensamt yrkande från socialdemokraterna, Liberalerna och Centern angående förändrar
förvaltningsorganisation.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 113, forts
Arbeta fram en organisatorisk förvaltningsmodell som betonar vikten av:








Att demokratin inte ifrågasätts eller åsidosätts.
Att utveckla ett enhetligt system för styrning, ledning och uppföljning, samt ett
gemensamt ansvarstagande för helheten och kommunens samlade verksamhet och
utveckling.
Att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning inom och mellan förvaltningarna och
stabsfunktion.
Att tydliggöra processflöden och ett processorienterat arbetssätt med
kommuninvånarnas behov i centrum.
Att begreppet attraktiv arbetsgivare genomsyrar kommunens samtliga
verksamheter som förpliktar till ett jämlikt, konsekvent och icke-diskriminerande
bemötande som skapar respekt och tillit mellan ledning och medarbetare
Att målet är att effektivisera verksamhetens arbete genom kreativa lösningar och
ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten med fokus på högkvalitet och
servicegrad i kärnverksamheten.
Införandet av ett enhetligt system för styrning och ledning och uppföljning skall
arbetas fram med delaktighet och transparens för att möjliggöra
personalorganisationernas acceptans.

Facknämnderna och styrelse förutsätts ha oförändrat samma mandat i sin politiska
utövning.
Kommunstyrelsen genom kommundirektören uppdras att utreda och planera en
organisationsmodell i överensstämmelse med ovanstående beskrivning.
Beslut tas i kommunfullmäktige om den organisatoriska förvaltningsmodellen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget tilläggsyrkande med bifallsyrkande från Lars-Göran
Ritmer (M), Stefan Borg (SD) och Gert Nygren (SPI) under proposition och
finner att detta bifalles.
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lars-Göran Ritmer
(M), Stefan Borg (SD) och Gert Nygren (SPI) mot Renaldo Tirones (S)
yrkande och finner att ordförandes yrkande bifalles.
Votering begärs.
Omröstning
Den som önskar bifalla ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som önskar
bifalla Renaldo Tirones (S) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller åtta
”Ja”-röster och fem ”Nej”-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
ordförandes yrkande. Ledamöterna röstar enligt följande:


Justerande

”Ja”-röster: Lars-Göran Ritmer (M), Stefan Borg (SD), Mona Olin
(SD), Anders Hansson (SD), Mattias Jeppson (M), Gert Nygren (SPI),

Utdragsbestyrkande
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2020-05-11
Kommunstyrelsen
Percy Hallquist (SPI) och Cecilia Bladh in Zito (SD).
§ 113, forts


”Nej”-röster: Anders Larsson (C), Ingela Brickling (C), Jens Rosberg
(L), Eva Lilja (S) och Renaldo Tirone (S).

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 72
Kommunstyrelsen 2020-04-14 § 71
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 122
Tjänsteskrivelse 2020-03-20
Riskanalys ny förvaltningsmodell
Förstudie och lägesbeskrivning inför ny, samlad organisationsmodell i Hörby
kommun 2020-03-03
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/132

§ 114 Samverkansöverenskommelse mellan
kommunen och polisen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansöverenskommelse mellan
Hörby kommun och Polisen.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhets- och trygghetssamordnare Dan Bengtsson föredrog under
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 om kommunens tidigare
samverkan med Polisen och förslaget på ny samverkansöverenskommelse.
Tillhörande handlingsplan med identifierade samverkansområden för 2020.
Processbeskrivning över det planerade arbetet i
samverkanöverenskommelsen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna samverkansöverenskommelse mellan Hörby
kommun och Polisen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 94
2020 Sam-Ö Hörby Kommun och Polismyndigheten
Beskrivning över processen i samverkansöverenskommelsen
Handlingsplan 2020
Process över arbetet i samverkansöverenskommelsen
Beslutet skickas till
Säkerhets- och trygghetssamordnare
Kommundirektör
Polisen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/047

§ 115 Nominering av ledamöter till
Kommuninvest AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att med ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 290, utse
kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd som stämmoombud i
Kommuninvest AB och Kommuninvest Ekonomisk förening. Som
ersättare utse Tf. ekonomichef Olof Olsson. Beslutet gäller till och
med 2022 års årsstämma.



Att kommunstyrelsen i förekommande fall ger instruktioner till
ombuden inför årsstämmorna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2019-12-02 § 290 bland annat beslutat att utse
stämmoombud och ersättare i Kommuninvest AB. Då tjänsten som
ekonomichef inte lägre innehas av Robert Odeberger föreslås ovan ändring av
nämnda beslut.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att med ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 290, utse
kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd som stämmoombud i
Kommuninvest AB och Kommuninvest Ekonomisk förening. Som
ersättare utse Tf. ekonomichef Olof Olsson. Beslutet gäller till och
med 2022 års årsstämma.



Att kommunstyrelsen i förekommande fall ger instruktioner till
ombuden inför årsstämmorna.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-17
Tjänsteskrivelse 2020-03-16

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 115, forts
Beslutet skickas till
Kommuninvest AB
Kommuninvest Ekonomisk förening
Tidigare valda
Samtliga valda
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/189

§ 116 MittSkåne Utveckling val av ersättare för
stämmoombud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med entledigande av tidigare ersättare
förordnas kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd till ersättare för
stämmoombud i föreningen MittSkåne Utveckling under perioden 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun är medlem i föreningen MittSkåne Utveckling.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08, § 105, att utse kommunstyrelsens
vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M) till stämmoombud i föreningen och
som ersättare utsågs tf kommundirektör Robert Odeberger. Ny ersättare
behövs nu utses.
Yrkanden
Ordförande yrkar att besluta att med entledigande av tidigare ersättare
förordnas kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd till ersättare för
stämmoombud i föreningen MittSkåne Utveckling under perioden 2020-2022.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-23
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
MittSkåne Utveckling
Kommundirektören
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/158

§ 117 Sanering Pugerup 36
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja medel om 2 150 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för sanering av fastigheten
Pugerup 36.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Pugerup 6, 22 och 36 m fl (f d Statoiltomten) antogs 2018-10-29 i
kommunfullmäktige, § 185. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa
möjlighet för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett
attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en
attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till
Hörby centrum. Kommunen planerar även att anlägga och skapa en attraktiv
stadsmiljö längs en ny anslutande lokalgata som kommer att fungera som det
nya områdets entré. Kommunservice gata/park har med hjälp av
miljökonsulter tagit fram en rapport för den miljötekniska
markundersökningen. Rapporten visar på förorenad mark och att
efterbehandlingsåtgärder (sanering) är nödvändiga för att kunna bygga
bostäder på fastigheten. Bygg- och miljönämnden har även ställt krav på att
en sanering genomförs inom delar av området innan bygglov för bostäder
beviljas. En kostnadskalkyl för saneringen har tagits fram och beräknas uppgå
till 2 150 000 kr. Saneringskostnaden finanserias ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att bevilja medel om 2 150 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för sanering av fastigheten Pugerup 36.
Lars-Göran Rimter (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Mona Olin (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lars-Göran Ritmer
(M) och Mona Olin (SD) under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 154
Tjänsteskrivelse 2020-04-03-TN
Kostnadskalkyl sanering
Exploateringsbudget
Rapport Miljöteknisk markundersökning 2020-01-30
Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
§ 117, forts
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., planbeskrivning, laga kraft 181204
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., plankarta, laga kraft 181204
Markanvisningsavtal Pugerup 36 daterad 2017-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 215
Tekniska nämnden 2019-02-28, § 47
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonomiansvarig
Ekonom
Tf förvaltningschef, tekniska nämnden
Gata/parkchef
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/137

§ 118 Årsrapport 2019 Mittskåne Vatten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
Årsrapport 2019 Mittskåne vatten.

Sammanfattning av ärendet
Mittskåne Vatten sammanställer en årsrapport för respektive kommuns VAkollektiv. Bakgrunden är lagen om allmänna vattentjänster (§50) där
huvudmannen (kommunfullmäktige) ska se till att verksamheten bokförs och
redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och
balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår
hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan
verksamhet, och att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för
fastighetsägarna. Beslut om rapporteringens upplägg har fattats av
kommunstyrelsen i Höör (2017-06-17, KS § 163) och kommunstyrelsen i
Hörby (2017-10-16, KS § 238). För uppgifter om måluppföljning, årets
händelser, ekonomiskt utfall hänvisas till årsrapporten för 2019.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Årsrapport
2019 Mittskåne vatten.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 153
Nämnden för VA och räddningstjänst 2020-03-16 § 17
Årsrapport 2019 - Mittskåne Vatten
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Nämnden för VA och räddningstjänst
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/223

§ 119 Medborgarförslag om trafikmiljön i
centrala Hörby samt utformning av
Parktorget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har 2018-06-24 inkommit till kommunen med förslag
om trafiklösningar i korsningen Bollhusgatan/Prostgatan, samt övriga
lämpliga korsningar.
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-08-27, § 138
Medborgarförslaget får ställas.
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Förslagsställaren upplever att det är dålig uppmärksamhet från trafikanternas
sida i centrala Hörby. Korsningen Bollhusgatan/Prostgatan är särskilt utsatt
då hastigheten upplevs mycket högre än tillåtna 40 km/tim.
Förslagsställaren föreslår att det placeras fartdämpande gupp på lämpliga
platser i berörda korsningar.
I medborgarförslaget tar förslagsställaren även upp ett tidigare inskickat
medborgarförslag gällande Parktorgets utformning. Enligt tekniska nämndens
beslut 18 januari 2007 § 22 var ambitionen att en torg- och parkplan skulle tas
fram. Förslagsställaren väntar fortfarande på handling enligt detta beslut.
Förvaltningens yttrande: Enligt principbeslut från tekniska nämnden daterat
2002-06-13 § 87 bör reglering med begränsad hastighet 30 km/h endast
övervägas vid skolor eller där större stråk av gång- och cykeltrafikanter korsar
större vägar.
Hörby kommun har tagit fram en policy för hastighetsdämpande åtgärder. Ur
den kan man läsa:
”Nedanstående kriterier föreslås utgöra vägledning vid bedömning av
anläggning av farthinder.
- 40-gupp eller annan typ av farthinder kan anläggas när högsta tillåtna
hastighet är 40 km/tim och bilarnas medelhastighet överstiger 47 km/tim
eller 85-percentilen överstiger 52 km/tim.”

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 119, forts
För att få fram medelhastigheten i korsningen Bollhusgatan/Prostgatan ska
alltså en mätning utföras. Med rådande ekonomisk situation i kommunen
finns inga möjligheter att genomföra en sådan mätning.
Fortkörning är beteendeproblem som tyvärr är vanligt förekommande på de
flesta vägar. Eftersom det handlar om ett brott mot lagstiftning är det polisens
ansvar att kontrollera och hantera fortkörning.
Hörby kommun har tagit fram en ny gång- och cykelvägsplan där en
inventering av befintligt cykelnät har genomförts. I planen har det på
Prostgatan identifierats en brist och föreslagen åtgärd är en ny gång- och
cykelbana. Gata/park kommer ta fram en ny beläggningsplan för kommunen.
I planen kommer gatornas restlevnadstid redovisas och prioriteringar gällande
åtgärder föreslås. Skulle Prostgatan pekas ut som en av de gator som behöver
ny beläggning, är det lämpligt att genomföra anläggandet av ny gång- och
cykelbana i samma entreprenad. I planeringsfasen av denna entreprenad
kommer gata/park även utreda de trafikfrågor som har lyfts i
medborgarförslaget.
Beträffande Parktorgets utformning och hänvisning till tidigare inskickat
medborgarförslag; gata/park har ingen torg- och parkplan framtagen och
avser inte heller att ta fram någon plan förrän kommunens ekonomi tillåter
detta.
Yrkanden
Ordförande yrkar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 158
Tekniska nämnden 2020-03-26 § 60
Tjänsteskrivelse 2020-02-13-TN
Medborgarförslag daterat 2018-06-24
Kommunfullmäktige 2018-08-27, (2018-08-27 KF § 138)
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 120 HR-information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
HR-chef Paul Eklund informerar om:


Svar till arbetsmiljöverket gällande 66a-anmälan, åtgärdsplan samt
arbetsmiljöarbete.



Fackliga förhandlingar gällande införande av en förvaltning.



Påbörjad chefsrekrytering.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 121 Ekonomisk information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tf. ekonomichef, Olof Olsson informerar om:


Budgetberedningens pågående arbete.



Nytt skattescenario från SKR och eventuella konsekvenser för Hörby
Kommun.



Det pågående budgetarbetet och tidplan för hösten 2020.



Kommande delårsredovisning.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/013

§ 122 Månadsrapporter för kommunstyrelsen
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens månadsrapport för januarimars 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport har upprättats för kommunstyrelsen för perioden januari-mars
2020. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0.4 mkr för perioden.
Förvaltningen noterar underskottet och kommer genomföra åtgärder för att
uppnå ett nollresultat för 2020. Helårsprognosen bedöms följa budget.
Investeringsutfallet är 0 kr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens
månadsrapport frö januari-mars 2020 godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 161
Tjänsteskrivelse 2020-03-31
Månadsrapport 2020-03-31 - Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/012

§ 123 Månadsrapporter för Hörby kommun 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att Månadsrapport 2020-03-31 för Hörby kommun godkänns.



Att de nämnder som prognostiserar underskott för 2020 ska vidta
åtgärder för att minimera befarat underskott. Uppföljning och
återrapportering av vidtagna åtgärder ska ske i samband med
månadsrapporter (ej juni och juli), delårsrapport 1 och delårsrapport 2.

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för Hörby kommun har upprättats för perioden januari-mars
2020. Periodens resultat uppgår till 3,5 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget.
Helårsprognosen bedöms till -24,5 mkr, vilket är 33,6 mkr sämre än
budgeterat resultat på 9,2 mkr. Investeringsutfallet uppgår till 2,5 mkr av
budgeterade 109,0 mkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Månadsrapport 2020-03-31 för Hörby kommun godkänns.



Att de nämnder som prognostiserar underskott för 2020 ska vidta
åtgärder för att minimera befarat underskott. Uppföljning och
återrapportering av vidtagna åtgärder ska ske i samband med
månadsrapporter (ej juni och juli), delårsrapport 1 och delårsrapport 2.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 162
Tjänsteskrivelse 2020-04-24
Månadsrapport 2020-03-31
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunens samtliga nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/157

§ 124 Meddelande kommunstyrelsen april 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av meddelanden april
månad 2020 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden - Granskning av jaktarrende och jordbruksarrende år
2019.
Länsstyrelsen Skåne - Inspektion enligt förmynderskapsförordningen med
anledning av anmälan mot gemensamma överförmyndarnämnden för Höör
och Hörby.
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Tolkning av reglemente för ersättning till
förtroendevalda med anledning av inställt sammanträde.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Årsredovisning 2019.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna redovisningen av meddelanden april månad
2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden kommunstyrelsen april 2020
Tekniska nämnden - Granskning av jaktarrende och jordbruksarrende år 2019
Länsstyrelsen Skåne - Inspektion enligt förmynderskapsförordningen med
anledning av anmälan mot gemensamma överförmyndarnämnden för Höör
och Hörby
Kommunstyrelsens arbetsutskott - Tolkning av reglemente för ersättning till
förtroendevalda med anledning av inställt sammanträde
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Årsredovisning 2019
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/158

§ 125 Delegationsbeslut kommunstyrelsen april
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanställningen av delegationsbeslut
april månad 2020 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-01 §§ 90-127
2020-04-17 §§ 128-148
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande – Översyn av trafikutbudet i Skåne, Trafikår
2021 (T21), enligt kommunstyrelsens delegationsordning A6.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna sammanställningen av delegationsbeslut april
månad 2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegationsbeslut kommunstyrelsen april 2020
Kommunstyrelsens ordförande – Översyn av trafikutbudet i Skåne, Trafikår
2021 (T21), enligt kommunstyrelsens delegationsordning A6
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 126 Kommundirektören informerar
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd informerar om:


Kommunens pågående arbete gällande covid-19-spridningen.



Regionalt och nationellt samarbete gällande covid-19-spridningen.



Kommunens relativt sett låga sjuktal och arbetet för att behålla det så.



Åtgärder för att stötta kommunens näringsliv.



Det pågående arbetet med kommunens ekonomi.



Digital enkät till samtliga i kommunstyrelsen har skickats ut gällande
uppföljning och revidering av kommunens översiktsplan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-11
Kommunstyrelsen

§ 127 Ordförande informerar
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) informerar om:


Kommunens arbete vad gäller covid-19-spridningen.



SKR:s konferens om det ekonomiska läget bland Sveriges kommuner
samt Svenskt Näringslivs motsvarande konferens.



Pågående dialog inom Mittskåne Turisms medlemskommuner om
organisationens framtida arbete.



Pågående dialoger med kommunens näringsidkare.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

