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§ 379 Upprop
Beslut
Arbetsutskottet beslutar:
- Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar fyra ordinarie ledamöter och en
tjänstgörande ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 380 Val av justeringsperson
Beslut
Arbetsutskottet beslutar:
- Stefan Borg (SD) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
- Justeringen sker på Kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4,
måndagen den 21 oktober 2019 kl. 15:00.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 381 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Arbetsutskottet besluta:
- Föredragningslistan godkänns med följande ändring:
Ärende som utgår
- Punkten 7 - Folkhälsostrategi för Hörby kommun.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 382 Information om näringslivsstrategin
Beslut
Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Tf. näringslivschef Annika Nilsson informerar om Näringslivsstrategi
Hörby kommun 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25.
Att skapa ett gott företagsklimat, stimulera och bejaka företagande i Hörby
kommun för att därmed attrahera nya företag och skapa grogrund för
befintliga att växa och utvecklas är det övergripande målet för denna
strategi. Ett gott företagsklimat skapar attraktivitet för hela kommunen.
Framgångsrika kommuner med ett gott företagsklimat har en övergripande
politisk samsyn om värdet av företagsamhet, prioriterar näringslivsfrågor
och har ett kommunövergripande lösningsfokuserat arbetssätt. Strategin
strävar efter att säkerställa detta.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/096

§ 383 Aktualisering av Hörby kommuns
översiktsplan 2030
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
- Ärendet bordläggs och tas upp på arbetsutskottets sammanträde 30
oktober.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att det finns en gällande översiktsplan och
kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod ta ställning till
om översiktsplanen är aktuell.
Hörby kommuns gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030, är på många
plan fortfarande aktuell. Mycket har däremot hänt i kommunen sedan
översiktsplanen antogs och kommunen står inför förändringar som inte
kommunen tog höjd för i gällande översiktsplan. Det gäller exempelvis
behovet av utökad kommunal service i form av förskolor, skolor och
vårdboenden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att gällande översiktsplan bör ses
över och aktualiseras för att tillgodose kommunens kommande utveckling
och behov.
Caroline Kroeker och Carin Holst föredrar ärendet för arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen
Länk till Hörby kommuns gällande översiktsplan
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/074

§ 384 Digital strategi för Hörby kommun
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
– Digitaliseringsstrategin Det digitala Hörby antas att gälla 2019–2025

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-09, § 100, att godkänna
projektplanen det digitala Hörby. Ett förslag till digitalstrategi har tagits
fram av en projektgrupp med representation från alla förvaltningar.
Kommunens ledningsgrupp har varit styrgrupp och projektägare har varit
avdelningschefen för strategi- och utvecklingsavdelningen. Arbetet har
letts av kommunens IT-strateg. Förslaget har sedan vidarebearbetats till sin
nuvarande form av digitaliseringsstrategen och kommundirektören.
Syftet med strategin är att ha en tydlig inriktning och styrning av Hörby
kommuns digitaliseringsarbete. För att Hörby kommun ska lyckas med
digitaliseringen krävs:
Fokus på medborgare och näringsliv - medborgarnas och företagarnas
behov Fokus på medarbetare, verksamhetsutveckling och
förändringsledning - en kultur som uppmuntrar till att effektivisera
verksamheten och utmana gamla sanningar Fokus på digital samverkan internt och externt Fokus på data - veta viken data vi har och vilken vi
behöver ha tillgång till, dess känslighet och kvalitet samt var den finns
Fokus på digital teknik och IT-stöd - stabil och säker IT-leverans.
Beslutsunderlag
Det Digitala Hörby Digitaliseringsstrategi 2019-2025
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03 § 151
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: Digitaliseringsstrategen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

9 (15)

Sammanträdesdatum

2019-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/218

§ 385 Besvarande av motion angående
försköning, renovering och
bostadsbyggande av kvarteret Hasslarp,
Nygatan-Prostgatan.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Motionen anses besvarad utifrån i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse
från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Susanne Meijer (S) och Gunnar Bergquist (S) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med följande innehåll:
För att göra Hörby attraktivare föreslår vi Socialdemokrater att en
försköning och renovering alternativt nybygge sker av gamla fastigheter
Ett attraktivare Hörby är av stor vikt för folkhälsa och välmående. Det
aktuella kvarteret kanske bör rivas och nytt byggas, eller kan det
renoveras? Oavsett vad, måste vi sätta fart med att utveckla vårt centrum
med attraktiva bostadsområde snarast. Det aktuella området skulle kunna
innehålla både handelslokaler i bottenplan och bostäder på andra planet
.Ny detaljplan för del av kvarteret behöver tas fram där Prostgatan 9
(Hasslarp 2) fram till Nya Torg där Metropol ingår, samt för fastigheterna
längs Nygatan där kvarteret ingår. Syftet med detta är att göra det möjligt
för Metropolområdet att ha bättre förutsättningar i framtiden samt att det
kan bli ett fint område för handel och boende/ kontor i området. Vi
Socialdemokrater anser att följande måste ske, bla inköp av fastighet
Prostgatan 9, att en ny detaljplan för området beställs. Vi ser det som
positivt att involvera köpmannaföreningen, ungdomsstyrelse och
närboende i en medborgardialog över områdets framtida utformande.
Socialdemokraterna yrkar
Att kontakter snarast tas med aktuella ägare till aktuella fastigheter i
området som kan vara av intresse att förvärva, enligt motionens
helhetssyfte för området
.Att förslag arbetas fram för en beställning av en ny detaljplan för det
aktuella området enligt motionens syfte
Att en kreativ dialog förs med köpmannaförening, ungdomsstyrelse och

Justerande

Utdragsbestyrkande
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närboende i området angående den framtida utformningen

§ 385, forts.
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Kvarteret Hasslarp är ett kvarter med höga kulturmiljövärden och är viktigt
för Hörby centrums fina småstadskaraktär. Området har också stor
utvecklingspotential och kan med största sannolikhet bidra betydligt mer
till ett attraktivt Hörby som förslagsställarna föreslår.
Det ärende som lyfts har varit mer eller mindre aktivt under den förra
mandatperioden, dock har det inte getts prioritet eller finansiering.
En ny detaljplan för kvarteret behöver, för ny bebyggelse, säkerställa en
god arkitektonisk kvalitetet som samspelar med befintliga byggnader och
samtidigt skapar byggrätter som ger möjligheter till utveckling. Om frågan
om arkitektonisk kvalitet inte hanteras på ett omsorgsfullt och noggrant sätt
i planeringen riskeras stora värden för Hörby. Det finns inte många
jämförbara kvarter i Hörby tätort. Detaljplanen ska också skydda
bevarandevärd kulturmiljö.
Byggnadernas volymer och gestaltning behöver ritas fram samtidigt som
detaljplanen för att detaljplanen ska uppfylla kraven i stycket ovan och
användarnas behov. Således bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att
det krävs ett projekt som driver utvecklingen av kvarteret innan det är
någon idé att påbörja arbetet med detaljplanen. Det projektet behöver
drivas av de som ska bygga-/renovera-/utveckla- och använda lokalerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetet inleds med att en
kulturinventering. Det finns ett upplägg för hur en sådan inventering kan
genomföras, men det saknas medel.
Innan arbetet kan påbörjas behöver finansiering av planavgift samt
utredningskostnader säkerställas.
Sammanfattningsvis, detaljplanen för Hasslarp är inte påbörjad då beslut
om planuppdrag saknas, planavtal inte är tecknat men framför allt för att
det saknas en projektgrupp som driver utvecklingen av vad som egentligen
ska byggas.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens beslut 2019-09-18 § 209
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen
Motion
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionären
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/152

§ 386 Reglemente för Kultur-och
fritidsnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar:
- Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare
beredning avseende § 12 närvarorätt för styrelsens ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Ändringar som föreslås:
§ 8 fjärde stycket ändras texten till:
Om fullmäktige har medgett det får nämnden besluta att den eller de som
har väckt ett ärende genom medborgarförslag, får närvara när nämnden
behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas
§ 10 tredje stycket ändras texten till:
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka innan
sammanträdet
Kommunallagen ger inget stöd för hur många dagar innan sammanträdet
som kallelsen ska finnas tillgänglig för ledamöterna i kommunstyrelsen
och nämnderna. Kommunallagen anger dock att senast en vecka innan
sammanträdesdatum ska ledamöterna i Kommunfullmäktige ha tillgång till
kallelsen, vilket också anses som rimlig tid för ledamöterna i Kultur- och
fritidsnämnden
§ 11 första stycket ändras texten till:
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden om fullmäktige har
medgett det. Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda
dörrar i frågor som omfattas av sekretess hos nämnden
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens reglemente
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/034

§ 387 Medborgarförslag om återinförande av
Frågestunden
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att inte införa en allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges
månadsmöten.
- Härmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag den 2 januari 2019 anför Jan-Erik Persson att
frågestunden ska återinföras. Medborgare ska ges möjlighet att muntligt
eller skriftligt ställa frågor till kommunfullmäktige vid månadsmöte oavsett
var i kommunen mötet sker. Förslagsställaren anför att frågestunden ska
finnas med på dagordningen vid varje sammanträde och att det är
medborgarnas rättighet att kommunicera med de styrande i kommunen.
Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget
fick ställas och överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Yrkande
Anders Larsson (C ), Lars-Göran Ritmer (M) Renaldo Tirone (S) och
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till förslaget att inte återinföra
frågestunden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen.
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Medborgarförslagsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/352

§ 388 Ansökan om igångsättningstillstånd för
projekt Renovering servicelägenheter
Vallgården, Källhaga m fl
Beslut
- Arbetsutskottet beslutar:
- Igångsättningstillstånd beviljas med 600 tkr för projekt ”Renovering
servicelägenheter Vallgården, Källhaga m fl”.
- Finansiering sker inom Tekniska nämndens anslag 2019 för ”Löpande
reinvesteringar fastigheter”.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunservice fastighet, ansöker om
igångsättningstillstånd med 600 tkr för projekt ”Renovering
servicelägenheter Vallgården, Källhaga m fl”.
Finansiering sker inom Tekniska nämndens anslag 2019 för ”Löpande
reinvesteringar fastigheter”
Beslutsunderlag
TS 2019-10-09 SBF, Delegationsbeslut avseende – Reinvesteringar
fastigheter – Renovering servicelägenheter Vallgården, Källhaga m fl.
TS 2019-10-09 KLF, Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt
”Renovering servicelägenheter Vallgården, Källhaga m fl”
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/367

§ 389 Ansökan om igångsättningstillstånd Relining 2019
Beslut
Arbetsutskott beslutar:
- Igångsättningstillstånd beviljas med 2 400 tkr för projekt ”Relining Hörby
kommun 2019”.
- Finansiering sker inom VA/Räddningstjänstens investeringsanslag 2019
för Mittskåne Vatten Hörby.

Sammanfattning av ärendet
Mittskåne Vatten Hörby ansöker om igångsättningstillstånd med 2 400 tkr
för projekt ”Relining Hörby kommun, 2019”. Projektet genomföras under
2019.
Finansiering sker inom VA/Räddningsnämndens investeringsanslag 2019
för Mittskåne Vatten Hörby.
Förslag till beslut
Arbetsutskott beslutar:
- Igångsättningstillstånd beviljas med 2 400 tkr för projekt ”Relining Hörby
kommun 2019”.
- Finansiering sker inom VA/Räddningstjänstens investeringsanslag 2019
för Mittskåne Vatten Hörby.
Beslutsunderlag
TS 2019-09-26 Mittskåne Vatten, Igångsättningstillstånd Relining Hörby
2019
TS 2019-10-08 KLF, Ansökan om igångsättningstillstånd – Relining 2019
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
Mittskåne Vatten Hörby

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

15 (15)

Sammanträdesdatum

2019-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 390 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Arbetsutskottet beslutar:
- Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) informerar
arbetsutskottet om debattartikeln i dagens tidning Skånska dagbladet
angående Önnebo.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

