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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§1

Upprop

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar 11 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande
ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§2

Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Jens Rosberg (L) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är tisdag den 12 januari
klockan 16:30, Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt bestämma tid och plats för justeringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Jens Rosberg (L) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är tisdag den 12 januari
klockan 16:30, Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby kommun.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§3

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan godkänns med tillägg av
följande ärenden:


Information om handläggningsprocess för markanvisningsavtal – läggs
till dagordningen och hanteras som ärende nummer 8.



Återrapportering personalkostnader samhällsbyggnadsförvaltningen
och Kultur- och fritid och utbildningsförvaltningen – läggs till
dagordningen och hanteras som ärende nummer 25.

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med tillägg av följande
ärende:


Återrapportering personalkostnader samhällsbyggnadsförvaltningen
och Kultur- och fritid och utbildningsförvaltningen läggs till
dagordningen.

Gert Nygren (SPI) initierar ett ärende och yrkar att:


Ärende angående information om handläggningsprocess för
markanvisningsavtal och yrkar att detta läggs till dagordningen.

Beslutsordning
Ordförande ställer Gert Nygrens (SPI) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§4

Information från överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden har inom ramen för kommunstyrelsens
uppsiktsplikt bjudits in till kommunstyrelsens sammanträde för att informera
om sin verksamhet och ekonomi.
Överförmyndarnämndens ordförande Johan Ohlin (SD) och Höörs
Kanslichef Gunilla Dencker Skog informerar om:





Överförmyndarnämndens syfte
Organisation
Ekonomi
Nuvarande verksamhet och framtid

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§5

Information från Socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt bjudits
in till kommunstyrelsens sammanträde för att informera om sin verksamhet
och ekonomi. Socialnämndens ordförande Mona Olin (SD) och Tf. socialchef
Patrik Prahl informerar om:





Socialförvaltningens arbete vad gäller covid-19.
Pågående rekryteringar.
Pågående utveckling av arbetsprocesser.
Ekonomisk utveckling.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/384

§6

Förlängning av Medicingatan, del av Hörby
45:1, Klockaregården

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Bevilja medel om 520 tkr ur kommunstyrelsens exploateringsbudget
för förlängning av Medicingatan och samtidigt bevilja
igångsättningstillstånd.



Bevilja kompensation för ökade kapitalkostnader med 25 tkr/år.



Uppdra till tf. förvaltningschef, tekniska nämnden att genomföra
projektet under förutsättning att medel om 520 tkr beviljas ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för förlängning av
Medicingatan och igångsättningstillstånd beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Medicingatan utgör matargata i norra delen av Klockaregårdens
verksamhetsområde. I Medicingatans förlängning avser kommunen att
försälja mark för verksamhetsändamål. Medicingatan slutar idag i en vändplan.
I vändplanens förlängning finns en ca 10 m bred remsa som utgörs av allmän
plats; naturmark. Detaljplanen anger att utfart får anordnas över naturmarken.
Kvartersmarken innanför naturmarken avses att styckas av i 3 – 4 tomter. För
att säkra tillfart till tomterna behöver vändplanen förlängas så att tillfart till
tomterna kan anordnas.
Projektet har kostnadsberäknats till 520 tkr exkl moms. Kapitalkostnaden har
beräknats till 25 tkr per år.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Bevilja medel om 520 tkr ur kommunstyrelsens exploateringsbudget
för förlängning av Medicingatan och samtidigt bevilja
igångsättningstillstånd.



Bevilja kompensation för ökade kapitalkostnader med 25 tkr/år.



Uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden att genomföra
projektet under förutsättning att medel om 520 tkr beviljas ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för förlängning av
Medicingatan och igångsättningstillstånd beviljas.

Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
§ 6, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med Lars-Göran Ritmers (M) bifallsyrkande
under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 380
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-10-22
Kalkyl
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/527

§7

Aktieägartillskott Hörby industrifastighets
AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Godkänna förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till HIFAB.



Utställer till Hifab en kapitaltäckningsgaranti om 28 mkr, med
giltighetstid tom 2022-06-30.



Vid beslut enligt ovan av kommunfullmäktige bemyndiga
ekonomichef eller kommundirektör att upprätta och attestera samtliga
nödvändiga handlingar för att genomföra aktieägartillskottet.

Reservation mot beslutet
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bolagets revisorer har konstaterat ett nedskrivningsbehov gällande bolagets
fastighetsbestånd. Ärendet innebär ingen egentlig realekonomisk förändring,
utan är av bokföringsmässig karaktär. (Inga nya likvida medel behöver
tillföras, justeringen avser anpassning av för höga bokförda värden på
fastigheterna tidigare år.) Aktieägartillskottet sker genom att kommunen
skjuter till medel till Hifab genom att utfärda en revers om 50 mkr till Hifab. I
nästa steg skriver kommunen ner värdet på aktieinnehavet i Hifab om ca 42
mkr i kommunens / kommun koncernens bokslut år 2020. (8 mkr i marginal
för att undvika ytterligare ev. behov av kapitaltillskott år 2021.)
Bokföringsmässigt belastar nedskrivningen resultatet för kommunen.
(Uppskattningsvis med 42 mkr.) För att säkerställa bolagets åtaganden i
samband med aktieägartillskottet utställer kommunen en tidsbegränsad
kapitaltäckningsgaranti t.o.m 21-12-31 om 28 mkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:

Justerande



Godkänna förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till Hifab.



Utställer till Hifab en kapitaltäckningsgaranti om 28 mkr, med
giltighetstid tom 2022-06-30.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 7, forts


Vid beslut enligt ovan av kommunfullmäktige bemyndiga
ekonomichef eller kommundirektör att upprätta och attestera samtliga
nödvändiga handlingar för att genomföra aktieägartillskottet.

Mona Olin (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Percy Hallquist (SPI) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Anders Larsson (C) yrkar avslag till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkanden mot Anders Larssons
(C) avslagsyrkande under proposition och finner att eget yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 5
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-01-06
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
HIFAB
Ekonomichef
Kommundirektör
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

13 (43)

Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/037

§8

Initiering av ärende:
Handläggningsprocess för
markanvisningsavtal

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Tf. kommundirektör får i uppdrag att inför kommunstyrelsens
sammanträde i mars arbeta fram förslag på förbättringsområden vad
gäller handläggningen av markanvisningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Gert Nygren (SPI) initierar ett ärende angående handläggningsprocess för
markanvisningsavtal. Tf. kommundirektör Irene Nyqvist informerar om
kommunens nu gällande rutiner samt potentiella förbättringsområden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Tf. kommundirektör får i uppdrag att inför kommunstyrelsens
sammanträde i mars arbeta fram förslag på förbättringsområden vad
gäller handläggningen av markanvisningsavtal.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kansli och ledningsstöd
Kommundirektör
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/334

§9

Utredning gällande sammanslagning av
verksamheterna i Östraby och Västerstad

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


15 Mkr från antagen investeringsbudget 2021 får tas i anspråk av
tekniska nämndens budget för nybyggnation Östraby skola och
ombyggnad av de la Gardieskolan, (Västerstad).



Uppdra till tf. förvaltningschef, tekniska nämnden att genomföra
projektet.



Godkänna ingångssättningstillstånd för byggnationen.

Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nybyggnation av skolbyggnad bestående av fyra klassrum på Östraby skola.
Anpassning av befintliga lokaler på Östraby skola och Östanvindens förskola.
Mindre ombyggnader och anpassningar på byggnaderna i de la Gardieskolan
(Västerstad) samt skolgård.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


15 Mkr från antagen investeringsbudget 2021 som får tas i anspråk av
tekniska nämndens budget för nybyggnation Östraby skola och
ombyggnad av de la Gardieskolan, (Västerstad).



Uppdra till tf. förvaltningschef, tekniska nämnden att genomföra
projektet.



Godkänna ingångssättningstillstånd för byggnationen.

Ingela Brickling (C) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:

Justerande



Att det görs en relevant konsekvensbeskrivning, en grundlig utredning
som belyser alla aspekter i frågan,



Att det genomförs en medborgardialog med berörda bybor i
upptagningsområdet,



Att båda skolorna och förskolorna i Västerstad och Östraby behålls i
nuvarande form och

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
§ 9, forts


Att de 15 miljoner kronor som avses användas för ny- och
ombyggnation istället används för upprustning av både de la
Gardieskolan i Västerstad och Östraby skola, jämlikt fördelat mellan
de båda.

Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Gert Nygren (SPI) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer Ingela Bricklings (C) återremissyrkande under proposition
och finner att detta avslås.
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkanden under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 417
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-12-01
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-25, § 397
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2020-11-24, § 133
Förstudie 2019 - Sammanfattning åtgärder 2019-04-04
Planör Förslag till rumsbeskrivning förskola Västerstad 2020-10-28
Förslag till rumsbeskrivning grundskola Östraby 2020-10-11
Förslag till anpassningar befintliga byggnader Östraby skola 2020-11-19
Förslag ritning nybyggnation Östraby skola 2020-11-19 med ändringar
Prognos elevunderlag landsbygd 2020-08-12
Anteckningar möte skyddsombud 2020-11-12
Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig emot beslutet (tre att-satser) gällande
sammanslagningen av verksamheterna i Västerstad och Östraby.
Våren 2018 ägde en paneldebatt rum i Pärups bygdegård som handlade om
landsbygdsskolorna. Vid tillfället intygade Centerpartiet och de flesta andra
partier, inklusive SD och SPI, att landsbygdsskolorna är viktiga, ska behållas
och utvecklas långsiktigt. Vad betydde det för Sverigedemokraternas del? Att
man ungefär två år senare planerar för en omfattande förändring gällande
Västerstad och Östraby – och att man avser genomföra förändringen utan att
diskutera frågan med de som berörs av detta, nämligen byborna på de aktuella
orterna?

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 9, forts
Stefan Borg hamrar ihärdigt mantrat att det handlar om en ”konsolidering” av
skolorna i Västerstad och Östraby och att kommunstyret satsar på
landsbygdsskolorna – och (citat) ”därför behöver vi inte be medborgarna om
lov i det här fallet”.
En namninsamling har gjorts och ca 50 personer har ställt sig bakom frågan
”Gynnas landsbygden av omläggningen Västerstad/Östraby? Vi önskar en
dialog.” Namninsamlingen är inskickad till kommunen. En ödmjuk begäran
av frustrerade föräldrar och bybor. En mängd frågor och synpunkter framförs
av de personer som skrivit under, ett antal exempel på försämringar beskrivs
och vädjanden om att en så pass stor förändring av barnomsorg och
grundskoleutbildning måste föregås av en dialog med berörda
kommuninvånare.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/301

§ 10 Information om framtagen rutin samt
upphävande av tidigare policy och rutin
gällande kränkande särbehandling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Upphäva nuvarande policy ”Policy och handlingsplan mot kränkande
särbehandling” samt rutin för ”hantering av kränkande särbehandling
och trakasserier på arbetsplatsen”. Med hänvisning till styrmodell och
av förvaltningen reviderad och framtagen rutin.



Godkänna informationen om framtagen rutin.

Sammanfattning av ärendet
KS 2015/118 antog Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling
inom Hörby kommun. KS 2019/301 beslöt att anta dokumentet ”Rutin för
hantering av kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen”. Nu
gällande policy samt rutin är inte förenliga med varandra, policyn från 2015
överensstämmer inte heller med nu gällande lagrum, policyn behöver därav
upphävas. Enligt kommunens styrmodell beslutas rutiner av förvaltningen.
För att ha möjlighet att revidera rutiner vid bland annat lagändringar och i
övrigt när behov föreligger behöver beslutet om rutin för ”hantering av
kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen” upphävas med
hänvisning till av förvaltningen reviderad rutin.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Upphäva nuvarande policy ”Policy och handlingsplan mot kränkande
särbehandling” samt rutin för ”hantering av kränkande särbehandling
och trakasserier på arbetsplatsen”. Med hänvisning till styrmodell och
av förvaltningen reviderad och framtagen rutin.



Godkänna informationen om framtagen rutin.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

18 (43)

Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 10, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 399
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-11-10
Policy, kränkande särbehandling
Förslag till rutin för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier på
arbetsplatsen
Rutin för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier på arbetsplatsen
Beslutet skickas till
HR-avdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

19 (43)

Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/216

§ 11 Motion från Birger Larsson (L) angående
ny driftsform för ”Gata och Park”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Återremittera motionen till tekniska nämnden för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet
2018-06-13 inkom Birger Larsson (L) med en Motion angående ny driftsform
för Gata och Park. Birger Larsson (L) yrkar i motionen:
Att allt arbete inom Gata och Park läggs ut på entreprenad från den 1
september 2019.
2018-06-18 § 119 beslutade kommunfullmäktige att överlämna
Birger Larssons (L) motion angående ny driftsform för ”Gata och Park” till
kommunstyrelsen för beredning. Under beredningen ombads tekniska
nämnden att inkomma med ett yttrande. 2018-10-18 § 153 inkom tekniska
nämnden med ett yttrande där kommunfullmäktige föreslogs bifalla
motionen. Ärendet har sedan dess beretts av kommunledningsförvaltningen. I
underlaget för organisationsförändringen (se ärende KS 2020/147) av
kommunens förvaltningar har bland annat Kommunservice Gata och Park
pekats ut som en lämplig verksamhet att konkurrensutsätta.
Yrkanden
Anders Hansson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska
nämnden.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Anders Hanssons (SD)
återremissyrkande.
Gert Nygren yrkar (SPI) yrkar bifall till Anders Hanssons (SD)
återremissyrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till Anders Hanssons (SD)
återremissyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer Anders Hanssons (SD) yrkande med bifallsyrkanden under
proposition och finner att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 11, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 401
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-11-11
Tekniska nämnden 2018-10-18 § 153
Arbetsuppgifter Kommunservice Gata Park 2018-10-18
Nuvarande entreprenadförteckning 2018-10-18
Omvärldsanalys skånska kommuner 2018-10-18
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 119
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/070

§ 12 Motion från Anders Larsson (C) och
Yvonne Kulstad (C) om förbud mot
plastpåsar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:


Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) inkom 2020-02-09 med en
motion om förbud mot plastpåsar vid all torghandel på alla ställen där Hörby
kommun upplåter mark. Förbudet ska gälla varuskyltning utanför
livsmedelsaffärer, tillfälliga försäljare som t.ex. jordgubbsförsäljare samt vid
försäljning av mat eller varor i samband med marknader, cirkusar,
idrottsevenemang och Kulturkalaset.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att:


Motionen anses besvarad.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2020-12-10 § 220
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 383
Tjänsteskrivelse 2020-11-26-TN
Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om förbud mot
plastpåsar
Kommunfullmäktige 2020-02-24 (2020-02-24 KF § 32)
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Planering & Utveckling
Förslagsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

22 (43)

Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/176

§ 13 Motion från Anette Börjesson (MP) och
Jörgen Leufstedt (MP) angående
konstbeläggning för utemiljöer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anse motionen besvarad med hänvisning till yttranden från Kultur
och fritidsnämnden (2020-02-11, § 10) och Tekniska nämnden
(2020- 10-15, § 184).

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna i Hörby har inkommit med en motion angående.
konstbeläggning för utemiljöer. Kommunfullmäktige beslutade
2019-03-25, § 86 att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning. Yttranden har inkommit från Tekniska nämnden och Kulturoch fritidsnämnden. Mot bakgrund av vad framkommer i dessa yttranden
föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta motionen
anses vara besvarad.
Yrkanden
Ordförande yrkar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anse motionen besvarad med hänvisning till yttranden från Kultur
och fritidsnämnden (2020-02-11, § 10) och Tekniska nämnden
(2020- 10-15, § 184).

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 385
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-10-23
Tekniska nämnden 2020-10-15 (2020-10-15 TN § 184
Kultur- och fritidsnämnden (2020-02-11 KFN § 10
Konstgräs och granulat - Processguide för kommuners strategiska arbete med
att minska spill av granulat från fotbollsplaner av konstgräs
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 86
Motion från Anette Börjesson (MP) och Jörgen Leufstedt (MP) angående
konstbeläggning för utemiljöer, 2019-03-23

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 13, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Förslagsställare
Tekniska nämnden för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden för kännedom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/010

§ 14 Uppföljning av intern kontroll för nämnder
år 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Socialnämnden, VA/räddningsnämnden och
Överförmyndarnämnden ombeds att inkomma med rapport över
genomförd intern kontroll senast vid tidpunkten för 2020 års
årsredovisning.



Godkänna rapport över internkontrollarbetet samt uppdra åt
kommundirektören att genomföra föreslagna åtgärder i rapport
Uppföljning av intern kontrollplaner 2020 inför framtagande av
handlingsplaner 2022.

Sammanfattning av ärendet
I linje med kommunstyrelsens uppföljningsansvar fastställt i
Kommunstyrelsens reglemente 10 § överlämnas av nämnderna och
kommunens bolag genomförda interna kontroller. Kontrollerna är
genomförda utefter 2020 beslutade handlingsplaner. Bygg- och
miljönämnden, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kulturoch fritidsnämnden, Hörby bostäder AB samt Hörby Kommuns
industrifastighets AB har inkommit med rapporter över genomförda
kontroller för år 2020. Socialnämnden, VA/räddningsnämnden och
överförmyndarnämnden har inte inkommit med en rapport av genomförda
interna kontroller för år 2020. Enligt kommunens reglemente för intern
kontroll kan nämnderna inkomma med rapport över genomförd intern
kontroll senast i samband med årsredovisningen.
Genom bilaga som nedan benämns ”Uppföljning av internkontrollplaner
2020” återrapporteras det uppdrag som Kansli- och ledningsstöd fick av
kommundirektören våren 2020 vars syfte var att göra en mer övergripande
kartläggning vad gäller internkontrollarbetet i kommunen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Justerande

Socialnämnden, VA/räddningsnämnden och
Överförmyndarnämnden ombeds att inkomma med rapport över
genomförd intern kontroll senast vid tidpunkten för 2020 års
årsredovisning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
§ 14, forts


Godkänna rapport över internkontrollarbetet samt uppdra åt
kommundirektören att genomföra föreslagna åtgärder i rapport
Uppföljning av intern kontrollplaner 2020 inför framtagande av
handlingsplaner 2022.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-12-18
Bilaga – Uppföljning av intern kontrollplaner 2020
Process – stege, intern kontroll
Intern kontroll Industrifastighets AB
Intern Kontroll Hörbybostäder AB
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-10-22 § 86
Uppföljning intern kontroll 2020, Kultur och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden, 2020-10-27 § 131
Uppföljning av intern kontroll 2020, Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden, 2020-10-14 § 165
Kontrollrapporter intern kontroll 2020, Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden 2020-10-15 § 180
Kontrollrapporter för intern kontroll 2020, Tekniska nämnden
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/011

§ 15 Intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen
inklusive handlingsplaner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Fastställa intern kontrollplan för 2021 för kommunstyrelsens
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Hörby kommun har ett reglemente för intern kontroll
som syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de ska med rimlig grad
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:


Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.



Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.



Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.



Förslag till intern kontrollplan för kommunledningsförvaltningen
2021 har bifogats ärendet.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Fastställa intern kontrollplan för 2021 för kommunstyrelsens
verksamhet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 § 11
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-12-18
Förslag till intern kontrollplan för 2021 för kommunledningsförvaltningen
version 1 och 2

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 15, forts
Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Strategi- och utveckling
Kansli- och ledningsstöd
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/380

§ 16 Årets miljöpris 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Bygg- och miljönämndens förslag att:


Miljöpris 2020 tilldelas Ringsjöbygdens biodlarförening.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpriset delas ut för en särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet i
Hörby kommun. Insatsen skall leda till bättre miljö, förebygga-, begränsa eller
undanröja miljö- och hälsofarlig verksamhet. Detta kan ske genom
information, undervisning, produktutveckling och aktivt miljö- och
hälsovårdsarbete. Priset kan delas på flera pristagare.
Prissumman är 20 000 kr.
Yrkanden
Ordförande yrkar enligt Bygg- och Miljönämndens förslag att:


Miljöpris 2020 tilldelas Ringsjöbygdens biodlarförening.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 402
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-11-16
Bygg- och miljönämnden 2020-11-11 § 185
Nominering inkommen 2020-10-20
Nominering inkommen 2020-10-30
Beslutet skickas till
Pristagare
Bygg och miljönämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/387

§ 17 Byggnadsvårdspris 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Bygg- och miljönämndens förslag att:


Byggnadsvårdspris 2020 tilldelas Elvy och Curt Svensson i Hagstad.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsvårdspris inrättades av Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 99. Syftet
med byggnadsvårdspriset är 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. Prissumman är 10 000 kronor. Slutgiltigt beslut om pristagare
tas av kommunstyrelsen efter beslut av Bygg- och miljönämnden om
rekommendation av pristagare. Elvy och Curt Svensson i Hagstad har
nominerats för sitt arbete med att renovera Pälsahuset i Hagstad.
Yrkanden
Ordförande yrkar enligt Bygg- och miljönämndens förslag att:


Byggnadsvårdspris 2020 tilldelas Elvy och Curt Svensson i Hagstad.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 403
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-11-16
Bygg- och miljönämnden 2020-11-11 § 187
Nominering byggnadsvårdspris
Regler för Byggnadsvårdspris och arkitekturpris 2020-02-24
Beslutet skickas till
Pristagare
Bygg- och miljönämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/426

§ 18 Arkitekturpris 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bygg- och miljönämndens förslag
att:


Arkitekturpris 2020 inte delas ut.

Sammanfattning av ärendet
Arkitekturpris inrättades av Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 99. Syftet med
arkitekturpriset är 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. Prissumman är
10 000 kronor. Slutgiltigt beslut om pristagare tas av kommunstyrelsen efter
beslut av Bygg- och miljönämnden om rekommendation av pristagare. Ingen
nominering har inkommit.
Yrkanden
Ordförande yrkar i enlighet med Bygg och miljönämnden att:


Arkitekturpris 2020 inte delas ut.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 404
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-11-16
Bygg- och miljönämnden 2020-11-11 §186
Nominering byggnadsvårdspris
Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/405

§ 19 Årets initiativ 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Priset ”Årets Initiativ” 2020 tilldelas föreningen ”Levande Önneköp”.

Sammanfattning av ärendet
Allmänheten har haft möjlighet att nominera mottagare av priset. Information
kring möjligheterna till nomineringen har lämnats på kommunens hemsida
och i Skånska Dagbladet. Inför årets utdelning av ”Årets Initiativ” har fem
nomineringar inkommit inom nomineringstiden. Ansökningarna har
analyserats gentemot beslutade kriterier. Prissumman uppgår till 20 000 kr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Priset ”Årets Initiativ” 2020 tilldelas föreningen ”Levande Önneköp”.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 405
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen 2020-11-18
Nomineringar från:
Thomas Jonsson
Helena Olofsson
Kajsa Åbjörnsson
Sandra Anderberg
Jessica Lundqvist
Beslutet skickas till
Föreningen ”Levande Önneköp”
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/400

§ 20 Meddelande kommunstyrelsen november
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna redovisningen av meddelanden november månad 2020 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Meddelande för kommunstyrelsen november 2020 har inkommit enligt
nedan:












Bygg och Miljö - Information om fastställande av riskklass för del av
Hörby 43:47.
Revisorerna - Enkät LSS-verksamheten.
Revisorerna - Enkät överförmyndarverksamheten.
Boverket - Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och
tillsynsenkäten.
Bygg och Miljö - Beslut om avgift, Tillsyn Strandbad Osbyholm 1:112.
Strålskyddsstiftelsen m.fl. - Vetenskapsmän, läkare och folkvalda
begär moratorium för 5G.
Utmaning av kommunal verksamhet – mattransport.
IT-kommuner i Skåne AB - Protokoll styrelsemöte 2020-10-01.
Frosta Härads Hembygdsförening - Angående Hörby museum.
KEFU – Nyhetsbrev.
Brottsofferjouren Mellersta Skåne - Statistik t o m 2020-10-31.

Yrkanden
Ordförande yrkar godkänna redovisningen av meddelanden november månad
2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
§ 20, forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-11-26
Bygg och Miljö - Information om fastställande av riskklass för del av
Hörby 43:47
Revisorerna - Enkät LSS-verksamheten
Revisorerna - Enkät överförmyndarverksamheten.
Boverket - Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten
Bygg och Miljö - Beslut om avgift, Tillsyn Strandbad Osbyholm 1:112
Strålskyddsstiftelsen m.fl. - Vetenskapsmän, läkare och folkvalda
begärmoratorium för 5G.
Utmaning av kommunal verksamhet – mattransport. 8. IT-kommuner i Skåne
AB - Protokoll styrelsemöte 2020-10-01
Frosta Härads Hembygdsförening - Angående Hörby museum
KEFU – Nyhetsbrev
Brottsofferjouren Mellersta Skåne - Statistik t o m 2020-10-31
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/401

§ 21 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
november 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna sammanställningen av delegationsbeslut november månad
2020 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott


Protokoll 2020-11-11 §§ 376–393

Kommunstyrelsens ordförande


Marköverlåtelseavtal, del av Hörby Pugerup 36.



Yttrande i mål nr 12169-20 gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen gällande försäljning av fastighet (Hörby Rögle 1).

Mark- och exploateringsingenjör


Mark- och exploateringsingenjör - Sammanställning delegationsbeslut.



Mark- och exploateringsingenjör - Sammanställning delegationsbeslut.

Yrkanden
Ordförande yrkar godkänna sammanställningen november månad 2020 för
kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 §§ 376-393
Kommunstyrelsens ordförande - Marköverlåtelseavtal, del av Hörby Pugerup
36.
Yttrande i mål nr 12169-20 gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen
gällande försäljning av fastighet (Hörby Rögle 1).
Mark- och exploateringsingenjör - Sammanställning delegationsbeslut.
Mark- och exploateringsingenjör - Sammanställning delegationsbeslut.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/451

§ 22 Meddelande kommunstyrelsen december
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna redovisningen av meddelanden december månad 2020 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden för kommunstyrelsen december 2020 har inkommit enligt
nedan:












Regeringen - Beslut om Uppdrag att förbättra möjligheterna till god
mobil uppkoppling på fjärrtåg och Uppdrag att bistå Post- och
telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil
uppkoppling på fjärrtåg.
Nationella vårdkompetensrådet - Analys och åtgärdsförslag om
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren
2020.
ArkivIT - GDPR Granskningsrapport med handlingsplan.
Planering och Utveckling - Lagakraftbevis detaljplan Häggenäs 2:12
och 2:22, Ludvigsborgs friskola.
Räddningstjänsten Skånemitt – Prislista 2021.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Informations- och
Nyhetsbrev december 2020.
Tekniska nämnden - Utmaning av kommunal verksamhet,
mattransport.
Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner - Upphörande av
ingångna samverkansavtal och överenskommelser.
Sveriges Kommuner och Regioner - Överenskommelse mellan staten
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk
hälsa och suicidprevention 2021-2022.
Sveriges Kommuner och Regioner - Överenskommelse mellan Staten
och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de
äldre i fokus 2021.

Yrkanden
Ordförande yrkar godkänna redovisningen av meddelanden december månad
2020 för kommunstyrelsen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 22, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Regeringen - Beslut om Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil
uppkoppling på fjärrtåg och Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet
att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg
Nationella vårdkompetensrådet - Analys och åtgärdsförslag om
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020
ArkivIT - GDPR Granskningsrapport med handlingsplan
Planering och Utveckling - Lagakraftbevis detaljplan Häggenäs 2:12 och 2:22,
Ludvigsborgs friskola
Räddningstjänsten Skånemitt – Prislista 2021
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Informations- och Nyhetsbrev
december 2020
Tekniska nämnden - Utmaning av kommunal verksamhet, mattransport
Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner - Upphörande av ingångna
samverkansavtal och överenskommelser
Sveriges Kommuner och Regioner - Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2021-2022
Sveriges Kommuner och Regioner - Överenskommelse mellan Staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus
2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/452

§ 23 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
december 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna sammanställningen december månad 2020 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott


Protokoll 2020-11-18 § § 394 – 411



Protokoll 2020-12-09 § § 412 - 426

Mark- och exploateringsingenjör


Mark- och exploateringsingenjör - Sammanställning
delegationsbeslut.



Mark- och exploateringsingenjör - Sammanställning delegationsbeslut.

Yrkanden
Ordförande yrkar godkänna sammanställningen december månad 2020 för
kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut kommunstyrelsen december 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-18 § § 394 – 411
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § § 412 - 426
Mark- och exploateringsingenjör - Sammanställning delegationsbeslut.
Mark- och exploateringsingenjör - Sammanställning delegationsbeslut.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/012

§ 24 Månadsrapport oktober
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna månadsrapport 2020-10-31 för Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport har upprättats för kommunstyrelsen för perioden januarioktober 2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna månadsrapport 2020-10-31 för Hörby kommun.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Månadsrapport Hörby kommun 2020-10-31
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/520

§ 25 Återrapportering kostnader
samhällsbyggnadsförvaltningen och
Kultur- och fritid och
utbildningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-09, § 424 att
samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- fritid och
utbildningsförvaltningen skulle inkomma med detaljerad förklaring till ökade
personalkostnader under oktober - november 2020. Ekonomichef Olof
Olsson informerar om de ökade kostnaderna som till största del är hänförliga
till utbetalning av retroaktiva löner.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 § 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 424
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 26 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Olof Olsson informerar om:


Positiv befolkningsutveckling.



Nationella händelser som påverkar kommunens ekonomiska situation.



Kommande bokslut.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 27 HR-chefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
HR-chef Paul Eklund informerar om:


Pågående chefsrekryteringar.



Pågående fackliga förhandlingar.



Lokal omställningsfond.



Kommande kompetensutveckling för chefer.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 28 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tf. kommundirektör Irene Nyqvist informerar om:


Pågående organisationsutveckling.



Pågående chefsrekryteringar.



Andra rekryteringar i kommunen.



Kommunens arbete gällande covid-19.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida

43 (43)

Sammanträdesdatum

2021-01-11
Kommunstyrelsen

§ 29 Ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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


Pågående avstämningar med Länsstyrelsen gällande Covid-19.



Kommunens arbete vad gäller Covid-19.



Kommande internutbildningar gällande ekonomi för förtroendevalda
och tjänstemän.



Överklagande gällande fastighetsförsäljning Trollbäcken har avslagits.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

