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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörbysalen 1
Måndagen den 9 november 2020 kl 14:00 – 15:48, ajournering 14.40 – 14.52

Beslutande

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande
Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande
Anders Larsson (C), andre vice ordförande
Stefan Borg (SD)
Mona Olin (SD)
Anders Hansson (SD)
Gert Nygren (SPI)
Percy Hallquist (SPI)
Ingela Brickling (C)
Jens Rosberg (L)
Renaldo Tirone (S)
Eva Mellerström (M), tjänstgörande ersättare för Mattias Jeppsson (M)
Marie Keismar (L), tjänstgörande ersättare för Henrik Andersson (S)

Övriga deltagande

Astrid Lofs (SD), ej tjänstgörande ersättare
Leif Rosvall (SD), ej tjänstgörande ersättare
Mikael Olsson (KD) ej tjänstgörande ersättare
Paul Jönsson (C), ej tjänstgörande ersättare
Irene Nyqvist, tf kommunchef, §§ 254 – 260, §§ 262 - 267
Paul Eklund, HR-chef
Anita Månsson, vik nämndsekreterare

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Ingela Brickling (C)
254–267
Kommunledningskontoret, den 11 november kl. 15.00.

Sekreterare

Anita Månsson
Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD)
Justerande

Ingela Brickling (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Datum för anslags uppsättande

2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Ringsjövägen 4, Hörby

Underskrift

Marianne Ivarsson

Datum för anslags nedtagande

2020-12-04
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 254 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppropet.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar 11 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna uppropet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 255 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att utse Ingela Brickling (C) att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll onsdagen den 11 november kl 15.00 på
kommunledningskontoret, Ringsjövägen 4, Hörby.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse justerare som tillsammans med ordförande ska
justera dagens protokoll.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar:


Att utse Ingela Brickling (C) att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll onsdagen den 11 november kl 15.00 på
kommunledningskontoret, Ringsjövägen 4, Hörby.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 256 Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med följande
ändringar:


Beslut om tillförordnad kommundirektör tillkommer som ärende 8.

Sammanfattning av ärendet
Förslag föreligger på dagordning för dagens sammanträde.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsen ska besluta godkänna förslag till dagordning
med följande ändring:



Beslut om tillförordnad kommundirektör tillkommer som ärende 8.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/017

§ 257 Delårsrapport II 2020-08-31 för Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:


Att godkänna delårsrapport II för Hörby kommun, perioden
2020-01-01 – 2020-08-31.

Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C) och Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligt
mot beslutet.
Renaldo Tirone reserverar (S) sig muntligt mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska upprätta delårsbokslut minst 1 gång per år. Ekonomin har väsentligt
förbättrats jämfört med ekonomirapport per 20-04-30. Se bilagt delårsbokslut.

Yrkanden

Stefan Borg (SD), Lars-Göran Ritmer (M), Percy Hallqvist (SPI) yrkar bifall till förslaget
att godkänna delårsrapport II för Hörby kommun, perioden 200101 – 200831.
Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Jens Rosberg (L) samt Renaldo Tirone (S)
yrkar avslag på Stefan Borgs (SD) m fl yrkanden.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Stefan Borgs (SD), Lars-Göran Ritmers (M) samt
Percy Hallqvists yrkanden mot Ingela Bricklings (C), Anders Larssons (C), Renaldo
Tirones (S) samt Jens Rosbergs (L) yrkande och finner att Stefan Borgs (SD) m fl
yrkanden bifalles.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 217
Kommunstyrelsen 2020-10-12, § 229
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 335
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-28
Delårsrapport II, Hörby kommun, januari-augusti 2020

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 257 forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Controller

Reservationer
Vi i Centerpartiet reserverar oss emot beslutet att godkänna delårsrapport 2 200831.
Centerpartiets Paul Jönsson lämnade detta återremissyrkande i fullmäktige den 26
oktober: Nedskrivning av Gullregnsgården, Hagadal och Källhaga är omotiverat hög. Nedskrivning
av Hagadal och Källhaga bör inte göras överhuvudtaget då dessa båda fastigheter bedrivs som tidigare.
Den omotiverade nedskrivningen innebär även att vår RUR nästintill töms ut. RURen kunde använts
bättre framöver. Nedskrivningen innebär också att budgeterat resultat om +9 mkr inte uppfylls. Det
blir en budgetdifferens om -18 mkr, med ett slutresultat om -9 mkr.
Inga förslag till ändringar i delårsrapporten eller kommentarer har lämnats sedan ärendet
beslutades i fullmäktige. På dagens sammanträde har vi exakt samma handlingar att ta
ställning till. Vi menar att kommunledningen borde ha tagit fasta på kritiken från såväl
revisorerna som oppositionen och presenterat en åtminstone delvis korrigerad
delårsrapport. Vi yrkade därför avslag på delårsrapporten.
Skriftlig reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-09
Ärende 4, Beslut § 217 Delårsrapport II
Liberalerna reserverar sig mot beslutet. Att den styrande majoriteten väljer att helt
bortse från såväl revisorernas kritik som oppositionens invändningar för återremiss är
obegripligt. För att nämna några exempel så strider delårsrapporten i vissa delar mot god
redovisningssed och genomgående görs inte jämförelse mot budget, vilket gör att
kommunstyrelsen svårligen kan uppfylla sin uppsiktsplikt vad gäller nämndernas
avvikelser i förhållande till budget och dess möjligheter att nå en budget till balans till
årsskiftet.
För Liberalerna i Hörby
Jens Rosberg
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/101

§ 258 Förfrågan om oförändrat tillköp av trafik
för trafikåret 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Att inriktning för närtrafikens omfattning 2021 enligt följande alternativ:


Oförändrat tillköp. Kostnaden för år 2021 minskar med 765 tkr
jämfört med trafikår 2020.



Ge i uppdrag till kommunens firmatecknare att underteckna
Tillköpskontrakt för trafikåret 2021 och översända det till
Skånetrafiken.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun beslutade i april att efterfråga ytterligare alternativ utöver
oförändrat tillköp. Skånetrafiken meddelar 2020-09-24 att det inte finns
möjlighet att utöka närtrafikens omfattning. De fordon som finns behövs för
att täcka upp för serviceresor som kör färre personer i samma bil p g a
pågående pandemi. Skånetrafiken förutsätter att det blir likadant även
kommande år 2021.
Skånetrafiken har lämnat besked att det finns möjlighet att omförhandla
utbudet om förutsättningarna förändras under pågående trafikår.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar:
Att inriktning för närtrafikens omfattning 2021 enligt följande alternativ:


Oförändrat tillköp. Kostnaden för år 2021 minskar med 765 tkr
jämfört med trafikår 2020.



Ge i uppdrag till kommunens firmatecknare att underteckna
Tillköpskontrakt för trafikåret 2021 och översända det till
Skånetrafiken.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 258 forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28, § 364
Tjänsteskrivelse, Svar på tillköpskontrakt, tillköp trafikåret 2021
Tjänsteanteckning – dialog med Skånetrafiken 2020-10-14
Tillköpskontrakt 2021 Hörby kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-30, §334
Beslutet skickas till
Skånetrafiken
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/123

§ 259 Förlängning av Markanvisningsavtal, del
av Hörby 43:47, Stattena norra, område A
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att godkänna bifogat förslag till förlängning samt revidering av nu
gällande markanvisningsavtal i enlighet med Hörbybostäder AB:s
anhållan.



Att uppdra åt firmatecknare att underteckna nytt markanvisningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2018-06-04, § 177, beslutat att till Bolaget anvisa den
del av fastigheten Hörby 43:47 i Hörby kommun som rödmarkerats och
betecknats som Område A på bifogad karta (bilaga 1), nedan kallat Området.
Markanvisningsavtalet godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-21, § 455. Områdets areal är ca 5 700 m2. Då fastighetsbildningen
inte är klar har bygglov för planerad byggnation inte kunnat sökas.
2020-06-15 anhöll Hörbybostäder AB om förlängning av markanvisningen
med 6 månader, fram till och med 24 april 2021. Bolaget meddelade då också
att inriktningen för projektet är ca 20 marklägenheter med upplåtelseform
bostadsrätt. Bifogat finns förslag till förlängning samt revidering av nu
gällande markanvisningsavtal i enlighet med Hörbybostäder AB:s anhållan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar:


Att godkänna bifogat förslag till förlängning samt revidering av nu
gällande markanvisningsavtal i enlighet med Hörbybostäder AB:s
anhållan.



Att uppdra åt firmatecknare att underteckna nytt markanvisningsavtal.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28, § 365
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-30
Förlängning och revidering av markanvisningsavtal

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 259 forts
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/446

§ 260 Medfinansieringsavtal mellan Hörby
kommun och Trafikverket gällande gångoch cykelväg till Ludvigsborg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:


Att med hänvisning till de ökade prognosticerade kostnader
tjänsteskrivelsen redogör för, uppdra åt kommunstyrelsen att avbryta
projektet genom skriftligt upphävande av medfinansieringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
2018-01-29 § 7 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen
att ingå avtal med Trafikverket om samfinansiering av gång- och cykelväg från
Hörby till Ludvigsborg. Kommunen har genom Kommunstyrelsen
2018-03-13 upprättat ett samarbetsavtal med Trafikverket där de beräknade
gemensamma kostnaderna uppgår till 14 mkr. Trafikverket har under 2019
inkommit med en ny skedeskalkyl där de gemensamma kostnaderna istället
uppgår till 21,5–25,4 mkr. Med anledning av kostnadsökningen vill
Trafikverket upprätta ett nytt medfinansieringsavtal. Utöver de gemensamma
kostnaderna beräknas det även vid eventuellt genomförande av projektet
tillkomma en kostnad om 6-7 mkr som inte finansieras gemensamt och
betalas av Hörby kommun enskilt.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:


Att med hänvisning till de ökade prognosticerade kostnader
tjänsteskrivelsen redogör för, uppdra åt kommunstyrelsen att avbryta
projektet genom skriftligt upphävande av medfinansieringsavtalet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28, § 367
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-30
Trafikverkets förslag, nytt medfinansieringsavtal
Tekniska nämnden 2020-09-17
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningen,2020-08-31
Medfinansieringsavtal 2018-03-13

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 260 forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Tekniska nämnden
Tf förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Projektledare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/356

§ 261 Beslut gällande tillförordnad
kommundirektör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:





Att utse Irene Nyqvist till tf kommundirektör under högst sex
månader, vid vilken tidpunkt förordnandets eventuella förlängning
behöver beslutas av kommunstyrelsen.
Att förordnandet upphör i det fall kommunstyrelsen beslutar utse ny
ordinarie kommundirektör innan denna period har löpt ut.
Att beslutet gäller från och med 2020-11-09.
Att beslutet gäller under förutsättningarna att erforderliga
förhandlingar har genomförts med berörda fackliga organisationer.

Sammanfattning av ärendet
Av Kommunallagen 7 kap § 1 framgår det att styrelsen ska utse en
kommundirektör. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-12, § 350, att utse
Irene Nyqvist till tillförordnad kommundirektör som längst till 2020-11-09.
Förslag föreligger att utse Irene Nyqvist till tillförordnad kommunchef i
ytterligare sex månader eller tills ny kommundirektör finns på plats.
Yrkanden
Ordförande yrkar kommunstyrelsen beslutar:



Att utse Irene Nyqvist till tf kommundirektör under högst sex
månader, vid vilken tidpunkt förordnandets eventuella förlängning
behöver beslutas av kommunstyrelsen.
Att förordnandet upphör i det fall kommunstyrelsen beslutar utse ny
ordinarie kommundirektör innan denna period har löpt ut.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 262 HR-chefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
HR-chefen Paul Eklund informerar om:
- Pågående rekryteringar av chefer inom förvaltningarna samt
personalförändringar inom organisationen.
- Genomfört möte med Arbetsmiljöverket.
- Utredning och upphandling av externa aktörer efter inkommen anmälan om
brister i arbetsmiljön.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen ska godkänna informationen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 263 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om att arbetet på ekonomisidan fortskrider och att
det inte finns några indikationer om att ekonomin går på fel håll..
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen ska godkänna informationen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 264 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Tf kommundirektör Irené Nyqvist informerar om


Den aktuella Covid-19.



Redogör för vidtagna åtgärder i kommunhuset för att förhindra
smittospridning bland personal och besökare.



Konsekvenserna efter att räddningstjänstens fastighet drabbats av
brand den 15 oktober.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen

§ 265 Ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om:


Pågående utredning om etablering av ny brandstation.



Covid-19 läget.



Information om att arbete pågår att se över handikapprådets syfte
och rådets framtida inriktning.



Information om VA/Räddningsnämnden.



Information om Nolato.



Rapport om trygghetslarmens funktion och säkerhet i kommunen.



Information om framtida kulturhus.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen ska besluta godkänna informationen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/346

§ 266 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
oktober 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att godkänna sammanställningen av delegationsbeslut oktober månad
2020 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-30 §§ 329 – 346
2020-10-12 §§ 347 – 351
2020-10-20 §§ 352 – 359
2020-10-28 §§ 360 - 375
Kommunstyrelsens ordförande
Arbetsbefrielse av kommundirektör, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning A6 och C1.
Arbetsbefrielse av biträdande kommundirektör, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning A6 och C1.
Beslut avvisande överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, §
260, att anta detaljplan för Häggenäs 2:12 och 2:22, Ludvigsborgs friskola.
Mark- och exploateringsingenjör
Markupplåtelseavtal för markkabel, Önneköp 4:40, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D4.
Köpebrev och likvidavräkning, Bjärsjölagård 1, enligt fullmakt.
Markupplåtelseavtal för optofibernät, Äspinge 6:10, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D4.
Markupplåtelseavtal för optofibernät, Äspinge 7:2, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D4.
Markupplåtelseavtal för optofibernät, Äspinge 7:3, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D4.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
Kommunstyrelsen
§ 266 forts
Kommunekolog

Beslut om att bevilja ansökan om dispens då åtgärden inte bedöms påverka
syftet med strandskyddsbestämmelserna negativt, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D11 och D12
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen ska besluta godkänna fattade
delegationsbeslut för oktober månad 2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-11-09
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§ 267 Meddelande kommunstyrelsen oktober
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att godkänna redovisningen av meddelanden oktober månad 2020 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning av ärendet
1. Revisionsgranskning - Uppföljning av tidigare genomförd granskning
VA/Räddningstjänstnämnd.
2. Skånes kommuner - Medlemsavgift 2021.
3. Ekonomiavdelningen - Attestordning kommunstyrelsen.
4. Revisorerna - Enkät LSS-verksamheten.
5. Revisorerna - Enkät överförmyndarverksamheten.
6. Hörby kommuns industrifastighets AB - Protokollsutdrag, uppsägning av
hyreskontrakt för brandstationen.
7. Länsstyrelsen Skåne - Beslut om fördelning av anvisningar av vissa
nyanlända invandrare för bosättning år 2021.
8. Kommunförbundet Skåne (nu Skånes Kommuner) - Protokoll
förbundsmöte den 2 oktober 2020.
9. Bygg- och miljönämnden - Detaljplan för del av Hörby 43:47 Stavröd,
godkänna undersökning av betydande miljöpåverkan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av
meddelanden oktober månad 2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

