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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörbysalen
Måndagen den 15 november 2021 klockan 14:00–16:49, med ajournering av
sammanträdet mellan klockan 15:15–15:25 och 16:10–16:15.

Beslutande

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande
Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande
Stefan Borg (SD)
Mona Olin (SD) §§ 250–267
Anders Hansson (SD)
Mattias Jeppsson (M)
Gert Nygren (SPI)
Percy Hallquist (SPI)
Ingela Brickling (C)
Jens Rosberg (L)
Renaldo Tirone (S)
Astrid Lofs (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Larsson (C)
Eva Mellerström (M), tjänstgörande ersättare för Mona Olin §§ 241–249
Eva Lilja (S), tjänstgörande ersättare för Henrik Andersson (S)

Övriga deltagande

Bengt Bengtsson (SPI), ej tjänstgörande ersättare
Paul Eklund, HR-chef
Hans Persson, Ekonom

Utses att justera

Ingela Brickling (C)
241–267
Kommunhuset, onsdagen den 17 november 2021, klockan 15:30

Paragrafer
Justeringens plats och tid
Sekreterare

Tobias Sjöblom
Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD)
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-15

Datum för anslags uppsättande

2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Ringsjövägen 4

Underskrift

Marianne Ivarsson

Datum för anslags nedtagande

2021-12-10
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Kommunstyrelsen

Petter Hallberg, kanslichef §§ 241–248, §§ 259–267
Tobias Sjöblom, nämndsekreterare
Caroline Åkesson Larsson, sektorchef sektor Bildning och skolchef § 244
Anna-Lena Hansdotter, sektorchef sektor Livsmiljö § 244
Fredrik Tigerschiöld, planarkitekt § 245
Mikael Ulvholt, kommunekolog § 246
Anna Hallbom, kris- och säkerhetssamordnare § 247
Pontus Schygge, controller §§ 259–267
Mattias Präntare, kommunikationschef §§ 265–267

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

3 (39)

2021-11-15
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 241

Ärende
Sida
Upprop .......................................................................................................................................................... 4

§ 242

Val av justerare ............................................................................................................................................. 5

§ 243

Godkännande av föredragningslistan ....................................................................................................... 6

§ 244

Information från barn- och utbildningsnämnden................................................................................... 7

§ 245

Ansökan om planbesked på Häggenäs 2:17 ............................................................................................ 8

§ 246

Naturvårdsprogram för Hörby kommun ............................................................................................... 10

§ 247

Revidering av krisledingsplan för Hörby kommun ............................................................................. 11

§ 248

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige ......................................................................... 12

§ 249

Budget 2022 och planer 2023–2032 Hörby kommun......................................................................... 15

§ 250

Markanvisning för del av Hörby 43:47, Stattena norra område B ..................................................... 17

§ 251

Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av
markanvisningsavtal .................................................................................................................................. 19

§ 252

Trygghetsåtgärder Nya torg ..................................................................................................................... 21

§ 253

Ansökan om igångsättningstillstånd för trygghetshöjande åtgärder Ågatan ..................................... 22

§ 254

Beslut om dataskyddsombud ................................................................................................................... 23

§ 255

Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) om utdrag ur belastningsregistret ...................... 24

§ 256

Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) om
användning av statsbidraget inom område psykisk hälsa och suicidprevention perioden
2021–2022................................................................................................................................................... 25

§ 257

Besvarande av motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om kostenhetens
måltidshantering i Hörby kommun......................................................................................................... 27

§ 258

Besvarande av motion från Uno Hansson (V) och EvaMärta Granqvist (V) om rastplats
för hundar ................................................................................................................................................... 28

§ 259

Besvarande av motion från Hans Frank (L), Birger Torkildsen (-), Jens Rosberg (-) och
Stefan Jepson (-) om att häva beslut om strandskydd för tre lucktomter vid Östra Ringsjön ....... 30

§ 260

Uppdrag att införa gala för utdelning av priser och stipendier ........................................................... 32

§ 261

Uppföljning intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen ..................................................................... 33

§ 262

Meddelande kommunstyrelsen oktober 2021 ....................................................................................... 34

§ 263

Delegationsbeslut kommunstyrelsen oktober 2021.............................................................................. 35

§ 264

Ekonomisk månadsuppföljning .............................................................................................................. 36

§ 265

HR-information ......................................................................................................................................... 37

§ 266

Kommunikationsinformation .................................................................................................................. 38

§ 267

Kommunstyrelsens ordförande informerar ........................................................................................... 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

4 (39)

2021-11-15
Kommunstyrelsen

§ 241 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter uppropet enligt närvaroförteckningen konstaterar ordförande att vid
dagens sammanträde närvarar 10 ledamöter, 3 tjänstgörande ersättare, samt
1 ej tjänstgörande ersättare, se protokollets förstasida.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Uppropet godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 242 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Ingela Brickling (C) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.

•

Tid och plats för justering av sammanträdets protokoll är onsdagen
den 17 november 2021 klockan 15:30, kommunhuset.

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

Ingela Brickling (C) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.

•

Tid och plats för justering av sammanträdets protokoll är onsdagen
den 17 november 2021 klockan 15:30, kommunhuset.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 243 Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan godkänns med följande
ändringar:
• Ärende 8 Samråd för detaljplan för del av Hörby 45:1, Hörby väster
utgår.
• Ärende 24 Ekonomisk information utgår.
• Ärende 27 Kommundirektören information utgår.
• Meddelande kommunstyrelsen oktober 2021 hanteras som ärende 22.
• Delegationsbeslut kommunstyrelsen oktober 2021 hanteras som
ärende 23.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan
godkänns med följande ändringar:
• Ärende 8 Samråd för detaljplan för del av Hörby 45:1, Hörby väster
utgår.
• Ärende 24 Ekonomisk information utgår.
• Ärende 27 Kommundirektören information utgår.
• Meddelande kommunstyrelsen oktober 2021 hanteras som ärende 22.
• Delegationsbeslut kommunstyrelsen oktober 2021 hanteras som
ärende 23.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

7 (39)
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/190

§ 244 Information från barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet att:
•

Kommunstyrelsen har tagit del av barn- och utbildningsnämndens
rapportering muntligen på dagens sammanträde den
15 november 2021, i enlighet med beslut om uppsiktsplikten vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 418.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden (ordförande och sektorchefer) har inom
ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-12-09 § 418, bjudits in till dagens sammanträde med
kommunstyrelsen. Stefan Borg (SD), ordförande, och
Caroline Åkesson Larsson, sektorchef sektor Bildning och
Anna-Lena Hansdotter, sektorchef sektor Livsmiljö, informerar om ekonomi,
kommande projekt och verksamhet utifrån de fem fokusområdena.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Kommunstyrelsen har tagit del av barn- och utbildningsnämndens
rapportering muntligen på dagens sammanträde den
15 november 2021, i enlighet med beslut om uppsiktsplikten vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 418.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 418
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/321

§ 245 Ansökan om planbesked på Häggenäs 2:17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Bevilja planbesked, enligt 5 kap 2–5 § plan- och bygglagen (2010:900).
• Meddela den sökande att förslagets lämplighet ska prövas genom
detaljplaneprocessen och att planläggning avses inledas.
• Debitera avgiften för planbesked om 10 250 kronor enligt Taxa för
kommunstyrelsens verksamhet enligt plan- och bygglagen.
• Ta fram en ny detaljplan för Häggenäs 2:17, i syfte att pröva marken
för att utöka befintlig verksamhet (Häggenäs Sjukhem).
• Uppdra åt kommundirektör att teckna planavtal med sökande.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Häggenäs 2:17 har ansökt om planbesked i syfte att
kunna utöka befintlig verksamhet som innefattar vård och boende.
Fastigheten ligger söder om Ludvigsborg, längs Fulltoftavägen. Fastigheten är
privatägd och idag planlagda som Vård och Boende. Området är inte utpekat
som utbyggnadsområde i kommunens gällande översiktsplan.
Området föreslås planläggas med samma användning som befintlig detaljplan,
men med ökad byggrätt. Förslaget innefattar en utökning av byggrätten med
15 % av fastighetsarean: från 20 % till 35 %. Detaljplanen ska pröva
lämpligheten av denna utökning. Enligt ansökan föreslås i första etappen en
utbyggnad av orangeri, men bygglovet för detta är redan beviljat som mindre
avvikelse på befintlig detaljplan. Nuvarande exploateringsgrad inklusive
orangeriet är 22 %.
Yrkanden
Ordförande yrkande att kommunstyrelsen beslutar att:
• Bevilja planbesked, enligt 5 kap 2–5 § plan- och bygglagen (2010:900).
• Meddela den sökande att förslagets lämplighet ska prövas genom
detaljplaneprocessen och att planläggning avses inledas.
• Debitera avgiften för planbesked om 10 250 kronor enligt Taxa för
kommunstyrelsens verksamhet enligt plan- och bygglagen.
• Ta fram en ny detaljplan för Häggenäs 2:17, i syfte att pröva marken
för att utöka befintlig verksamhet (Häggenäs Sjukhem).
• Uppdra åt kommundirektör att teckna planavtal med sökande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 246, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 279
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15
Beslutet skickas till
Sökande
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/118

§ 246 Naturvårdsprogram för Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Anta Naturvårdsprogram för Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Planering och Utveckling har tagit fram ett Naturvårdsprogram för Hörby
kommun. Programmet ska ses som ett rådgivande underlag till all fysisk
planering och myndighetsutövning, både på kommunal och regional nivå
samt en objektiv kunskapssammanställning över områden med höga
naturvärden i kommunen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Anta Naturvårdsprogram för Hörby kommun.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 271
Kommunstyrelsen 2021-09-06 § 187
Tjänsteskrivelse, 2021-07-07
Naturvårdsprogram del 1 och 2
Naturvårdsprogram del 3, objektsdel
Bygg- och miljönämnden 2021-04-21 § 67
Beslut skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/409

§ 247 Revidering av krisledingsplan för
Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Anta föreslagen revidering av krisledningsplan för Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Enligt LEH – ”Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544)” är
kommunen skyldig att ha en plan för hur extraordinära händelser (kriser) ska
hanteras. Nuvarande krisledningsplan innehåller ett flertal brister;
personbunden information, påhittade ord, referenser till trygghet och säkerhet
som inte omfattas av LEH, hänvisningar till lagar och förordningar som i
efterhand har genomgått revideringar (LEH samt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019 – 2022), samt hänvisningar till definitioner
och områden som inte omfattas av LEH. All information i den reviderade
krisledningsplanen utgår enbart från LEH samt Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019 – 2022.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Anta föreslagen revidering av krisledningsplan för Hörby kommun.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 § 314
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2021-10-26
Förslag till krisledningsplan Hörby kommun
Ledningsplan
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kris- och säkerhetssamordnare
Länsstyrelsen Skåne, enheten för samhällsskydd och beredskap
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/189

§ 248 Revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• På sida 4, sista stycket, första punkten ta bort snedstreck samt att stort
”I” ändras till litet ”i” vilket ger meningen ”vara kommunens officiella
representant i samråd med kommunstyrelsens presidium ansvara för
värdskap vid officiella besök och representation”.
• På sida 4, sista stycket tredje punkten lägga till ”kommunens” före
”regler för flaggning” vilket ger meningen ”besluta om flaggning på
kommunens officiella flaggstänger vid andra tillfällen än vad som
föreskrivs i kommunens regler för flaggning och på allmänna
flaggdagar”.
• På sida 9, sista stycket efter meningen ”Rätt att delta i överläggningen
har” lägga till punkten ”kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare,”.
• På sida 10, första stycket sista punkten lägga till ”får yttra sig över”
vilket ger meningen ”fullmäktiges sekreterare får yttra sig över
lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.”.
• Obesvarade medborgarförslag som inkommit före 2022-01-01
hanteras i enlighet med arbetsordning beslutad 2017-10-30 § 152.
• Stycket ”Medborgarförslag” § 31 i arbetsordning beslutad
2017-10-30 § 152 gäller till dess att riktlinjer för E-förslag har beslutats
av kommunfullmäktige samt att e-tjänst för e-förslag är i drift.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag antas och träder i kraft 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium och kanslienheten har tagit fram förslag på
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Förändringarna rör primärt
uppdaterade lagrumshänvisningar (Kommunallagen 2017:725), uppdateringar
utefter senaste praxis på området samt delvis ny struktur och
innehållsförteckning. Förslaget bygger på SKR:s underlag för utformningen av
en kommuns arbetsordning med vissa lokala tillägg för att passa Hörby
kommunfullmäktiges arbetssätt. I förslaget har avsnitt om medborgarförslag
tagits bort. Riktlinjer för e-förslag hanteras i separat ärende och beslutas av
kommunfullmäktige.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
§ 248, forts

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• På sida 4, sista stycket, första punkten ta bort snedstreck samt att stort
”I” ändras till litet ”i” vilket ger meningen ”vara kommunens officiella
representant i samråd med kommunstyrelsens presidium ansvara för
värdskap vid officiella besök och representation”.
• Obesvarade medborgarförslag som inkommit före 2022-01-01
hanteras i enlighet med arbetsordning beslutad 2017-10-30 § 152.
• Stycket ”Medborgarförslag” § 31 i arbetsordning beslutad 2017-10-30,
§ 152 gäller till dess att riktlinjer för E-förslag har beslutats av
kommunfullmäktige samt att e-tjänst för e-förslag är i drift.
Renaldo Tirone (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• På sida 4, sista stycket tredje punkten lägga till ”kommunens” före
”regler för flaggning” vilket ger meningen ”besluta om flaggning på
kommunens officiella flaggstänger vid andra tillfällen än vad som
föreskrivs i kommunens regler för flaggning och på allmänna
flaggdagar”.
• På sida 9, sista stycket efter meningen ”Rätt att delta i överläggningen
har” lägga till punkten ”kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare,”.
• På sida 10, första stycket sista punkten lägga till ”får yttra sig över”
vilket ger meningen ”fullmäktiges sekreterare får yttra sig över
lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.”.
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
• Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag antas och träder i kraft 2022-01-01.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget första yrkande samt
Renaldos Tirones (S) yrkande och finner att båda bifalles.
Ordförande ställer proposition på eget andra yrkande och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2021-11-08
Förslag på revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
antagandehandling, 2021-11-08
Anvisningar föreslagna förändringar, 2021-11-05
Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2017-10-30, § 152
SKR – Arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar,
reviderad senast januari 2021

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 248, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samtliga nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/021

§ 249 Budget 2022 och planer 2023–2032
Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Under punkten Långsiktiga ekonomiska
åtaganden/investeringsbudget 2022 – 2032, Kommunen & koncernen
lägga till 10 miljoner kronor för Förskola, Ludvigsborg för budget
2022 och ta bort 50 miljoner kronor för Förskola, Ludvigsborg under
planår 2024.
• Under punkten Instruktioner till nämnderna, bolagen och
förvaltningarna ska följande stycken läggas till:
o 1 miljon kronor ska satsas på landsbygdsutvecklingsmedel att
disponeras i samråd med lokala utvecklingsgrupper.
o 1 miljon kronor ska avsättas för trygghetsskapande åtgärder.
o 1 miljon kronor ska avsättas för centrumutveckling.
o 1 miljon kronor ska avsättas för ett gott liv för brukare 75 plus.
o 2 miljoner kronor ska avsättas för att behålla dammarna på
fastigheterna Hörby 42:14 och Osbyholm 28:1.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Godkänna budget 2022 och planer 2023–2032 enligt
kommunstyrelsens förslag.
• Igångsättningstillstånd för samtliga nya investeringsprojekt ska
beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
• Återhållsamhet ska allmänt eftersträvas gällande inköp av varor och
tjänster samt nyanställningar.
• Samtliga hyreskontrakt ska undertecknas av kommunens
firmatecknare. Detta gäller även förlängning av befintliga
hyreskontrakt.
• Slutredovisning ska ske i kommunfullmäktige för alla projekt med
utgifter som överstiger 10 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen skall upprätta budget för året 2022 och planer för åren 2023 och
2032 enligt bilagt budgetförslag. Skattesatsen beslutades på
kommunfullmäktige 2021-09-27 § 178.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen

§ 249, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• Under punkten Långsiktiga ekonomiska
åtaganden/investeringsbudget 2022 – 2032, Kommunen & koncernen
lägga till 10 miljoner kronor för Förskola, Ludvigsborg för budget
2022 och ta bort 50 miljoner kronor för Förskola, Ludvigsborg under
planår 2024.
• Under punkten Instruktioner till nämnderna, bolagen och
förvaltningarna ska följande stycken läggas till:
o 1 miljon kronor ska satsas på landsbygdsutvecklingsmedel att
disponeras i samråd med lokala utvecklingsgrupper.
o 1 miljon kronor ska avsättas för trygghetsskapande åtgärder.
o 1 miljon kronor ska avsättas för centrumutveckling.
o 1 miljon kronor ska avsättas för ett gott liv för brukare 75 plus.
o 2 miljoner kronor ska avsättas för att behålla dammarna på
fastigheterna Hörby 42:14 och Osbyholm 28:1.
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
• Godkänna budget 2022 och planer 2023–2032 enligt
kommunstyrelsens förslag.
• Igångsättningstillstånd för samtliga nya investeringsprojekt ska
beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
• Återhållsamhet ska allmänt eftersträvas gällande inköp av varor och
tjänster samt nyanställningar.
• Samtliga hyreskontrakt ska undertecknas av kommunens
firmatecknare. Detta gäller även förlängning av befintliga
hyreskontrakt.
• Slutredovisning ska ske i kommunfullmäktige för alla projekt med
utgifter som överstiger 10 miljoner kronor.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes första och andra yrkade.
Beslutsordning
Ingela Brickling (C), Renaldo Tirone (S) och Jens Rosberg (L) deltar inte i
beslutet.
Ordförande ställer proposition eget första och andra yrkande med bifall från
Lars-Göran Ritmer (M) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 § 315
Budget 2022 och planer 2023–2032 Hörby kommun
Beslutet skickas till
Ekonomichef
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/475

§ 250 Markanvisning för del av Hörby 43:47,
Stattena norra område B
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Kommunen skall ansöka hos Lantmäteriet om att avstycka
fastigheterna Bjärsjölagård 5 och Bordsjö 3 till totalt 6 fastigheter.
• Godkänna ändring av markanvisningsavtal till att innefatta förlängning
av detsamma, byggnation av 6 parhus samt kostnadsreglering av
lantmäteriförrättning enligt bilaga 1.
Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig mot beslutet skriftligen, se protokollsbilaga i
slutet av protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Markanvisning för fastigheterna Bjärsjölagård 5 och Bordsjö 3 var under
perioden 2019-12-19 – 2020-02-14 ute på anbud där JW Hus AB:s anbud
valdes. Anbudet innefattade bostadsrätter i form av fyra radhuslängor med
fyra lägenheter i varje länga dvs. 16 lägenheter. Markanvisningsavtal tecknades
med JW Hus AB 2021-02-25. I maj 2021 sökte JW Hus AB bygglov på
6 parhus med 2 lägenheter i varje vilket innebär totalt 12 lägenheter. Detta är
en ändring av utförandet och en minskning av antalet lägenheter och strider
därmed mot markanvisningsavtalet. I detaljplanen har man en byggrätt på ca
1000 kvm för flerbostadshus och ca 300 kvm för parhus. Detta innebär att i
och med att JW Hus AB nu vill bygga parhus har deras byggrätt ändrats från
ca 1000 kvm per fastighet till 300 kvm per fastighet. Med de föreslagna
åtgärderna kommer varje fastighet bebyggas med 720 kvm, vilket är en
överyta på 420 kvm motsvarande 140 % avvikelse. Fastigheterna bildades
efter anbudsförfarandet och innan dess fanns inga exakta gränser. Enligt
JW Hus AB får flerbostadshusen inte plats efter fastighetsbildningen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• Kommunen skall ansöka hos Lantmäteriet om att avstycka
fastigheterna Bjärsjölagård 5 och Bordsjö 3 till totalt 6 fastigheter.
• Godkänna ändring av markanvisningsavtal till att innefatta förlängning
av detsamma, byggnation av 6 parhus samt kostnadsreglering av
lantmäteriförrättning enligt bilaga 1
Lars-Göran Ritmer (M), Stefan Borg (SD) och Gert Nygren (SPI) yrkar bifall
till ordförandes yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
§ 250, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Lar-Göran Ritmer (M), Stefan Borg (SD) och Gert Nygren (SPI) och finner
att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 273
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Tillägg till markanvisningsavtal
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Markanvisning för Stattena Norra, område B
Aktkarta
Beslutet skickas till
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2015/301

§ 251 Fastigheterna Pugerup 36 m.fl.
(f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av
markanvisningsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Pugerup 36,
tomt B (etapp 2).
• Med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare, att
underteckna till ärendet hörande markanvisningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun beslutade 2017 att skriva markanvisningsavtal med
Hörbygårdens Mejeri AB gällande fastigheten Pugerup 36. Därefter har
avtalet förlängts fyra gånger, senaste förlängning gällde till 2021-02-28. Berört
område har delats upp i två etapper på grund av att saneringsarbetet inte var
färdigställt på område B vilket krävs för att kunna söka bygglov.
För område A har bygglov beviljats och marköverlåtelseavtal skrivits.
Saneringen färdigställdes 2021-05-07 vilket nu gör det möjligt att söka
bygglov. Ett nytt markanvisningsavtal krävs för att möjliggöra detta.
I det nya markanvisningsavtalet tas ingen markanvisningsavgift ut för de
första 8 månaderna, avgift har betalats vid tidigare markanvisningsavtal. Om
markanvisningsavtalet förlängs tas en markanvisningsavgift på 50 000 kr ut
per förlängning, dvs. 6 månaders-period. Priset för marken är satt till
1 150kr /kvm BTA men en justering har gjorts på grund av att mesta delen av
parkeringsytorna är belägna på grannfastigheten.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• Godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Pugerup 36,
tomt B (etapp 2).
• Med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare, att
underteckna till ärendet hörande markanvisningsavtal.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-11-15
Kommunstyrelsen

§ 251, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 95
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2020-09-21
Markanvisningsavtal
Bilaga 1 kartskiss
Bilaga 2 plankarta
Bilaga 3 Skissutredning
Beslutet skickas till
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/313

§ 252 Trygghetsåtgärder Nya torg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Bevilja kommunservice gata/park medel om 520 tkr för
trygghetshöjande åtgärder på Nya torg i Hörby, samt bevilja
igångsättningstillstånd.

Sammanfattning av ärendet
Kommunservice gata/park har mottagit flertalet synpunkter från allmänheten
gällande en upplevd otrygghet kring Nya torg i Hörby. På vinterhalvåret då
mörkret infaller tidigt på eftermiddagen, upplevs torget som mörkt och
otryggt. Kommunservice gata/park föreslår därför uppsättning av permanent
belysning i träden som ramar in torget. Belysningen kommer öka tryggheten
men även skapa en mysig och inbjudande atmosfär för de som besöker
området. Den nya belysningen inbjuder även till eventuella framtida
julmarknader på torget. Kostnader för armatur, uppsättning och omkoppling
beräknas uppgå till 520 000 kr. Kommunservice gata/park har i Hörby
kommuns trygghetsråd 2021-09-01 lyft frågan om utökad belysning på
Nya torg. Det finns avsatta medel för trygghetshöjande åtgärder att nyttja för
detta ändamål. Det beviljade bidraget finansieras genom att 520 tkr av de
totalt 1 mkr kronor som satsades på trygghetsskapande åtgärder i budgeten
för 2021 tas i anspråk.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• Bevilja kommunservice gata/park medel om 520 tkr för
trygghetshöjande åtgärder på Nya torg i Hörby, samt bevilja
igångsättningstillstånd.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-19-06 § 277
Tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Projektledare gata/park
Ekonomichef
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/318

§ 253 Ansökan om igångsättningstillstånd för
trygghetshöjande åtgärder Ågatan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Bevilja kommunservice gata/park medel om 100 tkr för
trygghetshöjande åtgärder längs Ågatan i Hörby, samt bevilja
igångsättningstillstånd.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har mottagit flertalet klagomål och synpunkter från
allmänheten gällande upplevd otrygghet kring Aktivitetshuset på Ågatan i
Hörby. Buskörningen skapar osäkerhet och otrygghet för övriga ungdomar
som besöker Aktivitetshuset eller befinner sig i området. För att öka
tryggheten längs denna gata förslår kommunservice gata/park ett
stängselstaket vid båda parkeringarna på Ågatans västra sida. Kostnad för
dessa trygghetshöjande åtgärder beräknas uppgå till 100 000 kr. Sektorchef för
Livsmiljö har i Hörby kommuns trygghetsråd 2021-09-01 lyft frågan om
problematiken utanför Aktivitetshuset. Det finns avsatta medel för
trygghetshöjande åtgärder att nyttja för detta ändamål. Det beviljade bidraget
finansieras genom att 100 tkr av de totalt 1 mkr kronor som satsades på
trygghetsskapande åtgärder i budgeten för 2021 tas i anspråk.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• Bevilja kommunservice gata/park medel om 100 tkr för
trygghetshöjande åtgärder längs Ågatan i Hörby, samt bevilja
igångsättningstillstånd.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 278
Tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Tjänsteskrivelse, 2021-09-10
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Sektorchef Livsmiljö
Projektledare gata/park
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/319

§ 254 Beslut om dataskyddsombud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Utse ArkivIT AB (organisationsnummer 556854–0883) till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen, med Anne Lindelöf som
kontaktperson.

Sammanfattning av ärendet
En myndighet som behandlar personuppgifter ska utse en person i
organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor.
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att
dataskyddsförordningen följs. Kommunstyrelsen måste utse
dataskyddsombudet för egen del. Nämnderna fattar för egen del ett
likalydande beslut.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Utse ArkivIT AB (organisationsnummer 556854–0883) till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen, med Anne Lindelöf som
kontaktperson.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 297
Tjänsteskrivelse, 2020-09-14
Beslutet skickas till
Integritetsskyddsmyndigheten
Nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/235

§ 255 Besvarande av motion från
Mikael Olsson (KD) om utdrag ur
belastningsregistret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Olsson (KD), har lagt fram en motion där han yrkar att:
•

Inför varje form av anställning inom vård och omsorg i
Hörby kommun, ska den arbetssökande lämna in utdrag ur
misstanke- och belastningsregistret hos polisen.

Beslut fattades i socialnämnden 2021-06-23 om riktlinjer för utdrag ur
brottsregister vid nyanställningar.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Motionen anses besvarad.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 281
Socialnämnden 2021-08-26 §162
Riktlinjer för utdrag från brottsregistret vid nyanställningar
Socialnämnden 2020-08-27 § 105
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 142
Motion från Mikael Olsson (KD) om utdrag ur belastningsregistret vid
anställning inom vård och omsorg
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/034

§ 256 Besvarande av motion från
Gunvor Håkansson (C) och
Ingela Brickling (C) om användning av
statsbidraget inom område psykisk hälsa
och suicidprevention perioden 2021–2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen anses besvarad.

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

Sammanfattning av ärendet
Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) har inkommit med motion
med följande yrkanden:
• att Hörby kommun inventerar vilka lokala handlingsplaner som redan
finns mellan kommunen och Region Skåne,
• att Hörby kommun ser över hur ovan nämnda pengar kan användas
för målgrupper inom alla åldrar samt för utbildning av personal,
• att Hörby kommun utarbetar en suicidpreventiv handlingsplan för
kommunens verksamheter, samt
• att Hörby kommun utbildar sin personal i suicidprevention.
Beslut fattades i socialnämnden 2021-08-26.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Motionen anses besvarad.

Ingela Brickling (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen bifalles.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Ingela Bricklings (C)
yrkande och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
§ 256, forts

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 § 282
Socialnämnden 2021-08-26 § 161
Tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Kommunfullmäktige 2021-01-25 § 19
Motion från Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) om användning
av statsbidraget inom område psykisk hälsa och suicidprevention perioden
2021–2022
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/389

§ 257 Besvarande av motion från Hans Frank (L)
och Jens Rosberg (L) om kostenhetens
måltidshantering i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Motionen anses besvarad.

Reservation mot beslutet
Jens Rosberg (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna i Hörby har inkommit med en motion angående kostenhetens
måltidshantering i Hörby kommunen daterad 2019-10-12. Kommunfullmäktige
har beslutat 2021-04-26 § 97 att motionen får ställas och överlämnas till tekniska
nämnden för beredning. I motionen framförs att Hörby kommun initierar en
grundlig utredning där en av förutsättningarna är att lägga kostenhetens
verksamhet på entreprenad. Kommunservice måltider har tagit fram en utredning
av måltidsverksamheten i Hörby kommun daterad 2021-05-07.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktiges
beslutar att:
• Motionen anses besvarad.
Jens Rosberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
• Motionen bifalles.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Jens Rosbergs (L) yrkande
och finner att ordförandes yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20 § 82
Tekniska nämnden 2021-05-20 § 82
Utredning av måltidsverksamheten i Hörby kommun daterad 2021-05-07
Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 97
Motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om kostenhetens
måltidhantering i Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/222

§ 258 Besvarande av motion från
Uno Hansson (V) och
EvaMärta Granqvist (V) om rastplats för
hundar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Uno Hansson (V) och EvaMärta Grankvist (V) har 2021-05-21 inkommit
med en motion till kommunen med önskemål om en hundrastgård i Hörby
tätort. Kommunfullmäktige har beslutat 2021-06-21, § 133 att lämna över
motionen till tekniska nämnden för beredning. Hörby kommun har idag en
hundrastgård belägen i nedre Wihlborgsområdet i Hörby tätort. Den
borttagna hundrastgård vid ån som motionärerna syftar till var tidigare en
inhägnad för mindre djur så som gäss, små getter och ankor. När djuren dog
av minskades inhägnaden ner och omgjordes på så sätt till en hundrastgård.
Med tiden blev inhägnadens skick sämre och plockades bort helt och ersattes
inte med något nytt. Motionärerna föreslår att en ny hundrastgård anläggs på
samma plats eller på gräsytan vid Parktorget. Kommunservice gata/park
bedömer att anläggandet av en hundrastgård vid Parktorget är olämplig då
ytan används vid evenemang och har även en räddningsväg in till torget. En
hundrastgård vid ån anses också vara mindre lämplig då det redan finns en
hundrastgård i närområdet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
• Motionen avslås.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 301
Tekniska nämnden 2021-09-16 § 144
Tjänsteskrivelse 2021-08-24
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 133
Motion från Uno Hansson (V) och EvaMärta Grankvist (V) om rastplats för
hundar, 2021-05-21
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-15
Kommunstyrelsen

§ 258, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Gata/park
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/271

§ 259 Besvarande av motion från Hans Frank (L),
Birger Torkildsen (-), Jens Rosberg (-) och
Stefan Jepson (-) om att häva beslut om
strandskydd för tre lucktomter vid Östra
Ringsjön
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktiges besluta att:
•

Motionen bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har 2018-08-24 genom Hans Frank (L) och med stöd av
Birger Torkildsen (-), Jens Rosberg (-) och Stefan Jepson (-) lämnat in en
motion till kommunfullmäktige i Hörby kommun om att häva beslut om
strandskydd för tre lucktomter vid Östra Ringsjön. Kommunfullmäktige
beslutade den 2018-08-27 § 142, att motionen fick ställas och överlämnade
den till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till
Planering och utveckling för yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12 § 294 att göra en framställan till
Länsstyrelsen Skåne om att strandskyddet för det tre i ärendet aktuella
lucktomterna ska hävas. 2021-04-27 inkom ett beslut från Länsstyrelsen om
avisning av begäran om upphävande av strandskydd för de tre tomterna.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
beslutar att:
•

Motionen bifalles.

Jens Rosberg (L) yrkar bifaller till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Jens Rosberg (L) och finner att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-15
Kommunstyrelsen

§ 259, forts
Beslutsunderlag
Beslut om avvisning av begäran om upphävande av strandskydd för tre
lucktomter vid Östra Ringsjön, Hörby kommun
Påminnelse från Länsstyrelsen angående upphävande av strandskydd
Meddelande
Svar från Länsstyrelsen angående upphävande av strandskydd
Kommunstyrelsen 2018-11-12 § 294
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-31 § 421
Översiktsbild motion och dispensärende
Bilagor till tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse, 2018-10-16
Kommunfullmäktige 2018-08-27 § 142
Svar från Länsstyrelsen angående upphävande av strandskydd
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/453

§ 260 Uppdrag att införa gala för utdelning av
priser och stipendier
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheterna för att
införa en gala för utdelning av priser och stipendier och inkomma till
kommunstyrelsen med underlag om kostnader och möjligt
genomförande tillsammans med lokala föreningar och aktörer.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheterna för att
införa en gala för utdelning av priser och stipendier och inkomma till
kommunstyrelsen med underlag om kostnader och möjligt
genomförande tillsammans med lokala föreningar och aktörer.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/011

§ 261 Uppföljning intern kontroll 2021 för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Inkomna kontrollrapporter godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning intern kontroll 2021 ska ske i oktober enligt handlingsplan,
KS 2021-01-11 § 15
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Inkomna kontrollrapporter godkännes.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 302
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 256
Tjänsteskrivelse, 2021-09-08
Kontrollrapport - kommunledningsförvaltningen
Rapport genomförd kontroll kansli och ledningsstöd
Intern kontroll för kommunstyrelsen handlingsplan 2021
Kommunstyrelsen 2021-01-11 § 15
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/343

§ 262 Meddelande kommunstyrelsen oktober
2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Godkänna redovisningen av meddelanden oktober månad 2021 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finsam MittSkåne - Månadsbrev oktober.
Brottsofferjouren Mellersta Skåne - statistik t o m 2021-06-30.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Informations- och nyhetsbrev.
Bygg och Miljö – Rapport Badsäsongen 2021 Ringsjöstrand Norra
strandbad.
Mellanskånes Renhållnings AB - Protokoll 2021-03-05.
Mellanskånes Renhållnings AB - Protokoll 2021-04-16.
Mellanskånes Renhållnings AB - Protokoll 2021-05-21.
Mellanskånes Renhållnings AB - Protokoll 2021-09-24.
Mellanskånes Renhållnings AB - Protokoll bolagsstämma 2021-04-16.
IT kommuner i Skåne AB - Protokoll bolagsstämma 2021-10-21.
Bygg- och miljönämnden - Återrapportering med anledning av
uppföljning och utvärdering av Hörby kommuns operativ tillsyn enligt
miljöbalken.
Finsam MittSkåne - Protokoll styrelsen 2021-10-01.
Sektor Livsmiljö - Yttrande Nationell strategi för miljöbalktillsynen
2022-2024.
Finsam MittSkåne - Månadsbrev november.
IT kommuner i Skåne AB - Protokoll styrelsen 2021-10-06.
IT kommuner i Skåne AB - Protokoll konstituerande styrelsemöte
2021-10-21.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• Godkänna redovisningen av meddelanden oktober månad 2021 för
kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden kommunstyrelsen oktober 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/344

§ 263 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
oktober 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Godkänna sammanställningen oktober månad 2021 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott:
•
•
•

Protokoll 2021-10-06 §§ 268-290
Protokoll 2021-10-20 §§ 291-308
Protokoll 2021-11-03 §§ 309-320

Mark- och exploateringsingenjör:
•

Sammanställning av delegationsbeslut.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Godkänna sammanställningen oktober månad 2021 för
kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställning oktober månad 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-15
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/012

§ 264 Ekonomisk månadsuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet att:
•

Kommunstyrelsen har tagit emot information om upprättad
månadsrapport muntligen på dagens sammanträde 2021-11-15.

Sammanfattning av ärendet
Pontus Schygge, controller, informerar om upprättad månadsrapport.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Kommunstyrelsen har tagit emot information om upprättad
månadsrapport muntligen på dagens sammanträde 2021-11-15.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

36 (39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-15
Kommunstyrelsen

§ 265 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Paul Eklund, HR-chef, informerar om:
•

Pågående chefsrekryteringar.

•

Projekt om långtidssjukskrivning.

•

Uppföljning av enkät om arbetsmiljö på
kommunledningsförvaltningen.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noter till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-15
Kommunstyrelsen

§ 266 Kommunikationsinformation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Präntare, kommunikationschef, informerar om:
•
•
•

Prioriteringar hösten 2021.
Aktuellt i november månad.
Kommande projekt för 2022.

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

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-11-15
Kommunstyrelsen

§ 267 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Bladh In Zito (SD), ordförande, informerar om följande ärenden:
•
•
•
•
•

Lägesrapport för Covid-19 i kommunen.
Status gällande affär med Atos Medical AB.
Översyn av ägardirektiv Hörbybostäder AB.
Kommande uppföljning av utvecklingsseminarium.
Studiebesök hos lokalföreningarna Hörby konstförening,
Hörby Riksteaterförening, Hörby Fotbollsförening och IK Lågen.

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

Reservation från Centerpartiet
KS 211115
Markanvisning för del av Hörby 43:47, Stattena norra område B
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna ändring av markanvisningsavtalet.
Vi menar att beslutet på ett genomgripande sätt förändrar förutsättningarna gällande byggnationen,
vilket övriga anbudsgivare gällande markanvisningen inte hade möjlighet att ta ställning till. Detta
framgår också av underlag till beslut. Byggföretaget JW Hus AB får en orättvis, positiv särbehandling.

