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§ 188 Upprop
Beslut
Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde tjänstgör fem ordinarie ledamöter.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 189 Val av justeringsperson
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att Anders Larsson (C) utses att jämte ordförande
justera dagens protokoll samt att justeringen äger rum på
kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby, 2020-05-28
klockan 14:30.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet har att utse justeringsperson att jämte ordförande justera
dagens protokoll samt tid och plats för justeringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Anders Larsson (C) utses att jämte ordförande justera
dagens protokoll samt att justeringen äger rum på
kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby, 2020-05-28
klockan 14:30.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 190 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande revideringar:


Inkomna remisser utgår från föredragningslistan.



Delårsrapport 1 kommunstyrelsen 2020-04-30 tillkommer och
behandlas som ärende 17.



Delårsrapport 1 Hörby kommun 2020-04-30 tillkommer och
behandlas som ärende 18.



Skåne Nordost - Vision 2030 tillkommer och behandlas som ärende 5.

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med följande revideringar:


Inkomna remisser utgår från föredragningslistan.



Delårsrapport 1 kommunstyrelsen 2020-04-30 tillkommer och
behandlas som ärende 17.



Delårsrapport 1 Hörby kommun 2020-04-30 tillkommer och
behandlas som ärende 18.



Skåne Nordost - Vision 2030 tillkommer och behandlas som ärende 5.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/033

§ 191 Ansökan om igångsättningstillstånd för
Slamplatta Lyby reningsverk
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att:


Godkänna igångsättningstillstånd för slamplatta på Lyby reningsverk
för 9,9 Mkr.

Sammanfattning av ärendet
VA-nämnden sökte igångsättningstillstånd för byggnation av ny slamplatta vid
Lyby reningsverk den 10 januari 2020. Ärendet återremitterades vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 februari 2020
(§41 KS 2020/33) för att upphandling ska genomföras innan
igångsättningstillstånd ges. Efter upphandling har anbud inkommit vilket gör
att den totala projektkostnaden beräknas bli 9,9 Mkr. Pågående pandemi har
sannolikt påverkat anbudssummorna och gjort dem lägre.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Godkänna igångsättningstillstånd för slamplatta på Lyby reningsverk
för 9,9 Mkr.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29 § 26
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Ansökan om igångsättningstillstånd för Slamplatta Lyby reningsverk
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
VA-chef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr 2020 KS 2020/217

§ 192 Skåne Nordost - Vision 2030
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att:


Ställa sig bakom bifogat förslag på ”Vision 2030”, en ny vision med
målbilder och principer för samverkan för Skåne Nordost.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för samarbetskommittén Skåne Nordost har den 17 mars 2020 fattat
beslut om att överlämna bifogat förslag angående en ny vision för Skåne
Nordost till kommunstyrelserna i Skåne Nordost. Denna vision med
tillhörande målbilder och principer för samverkan föreslås ersätta Färdplan
Skåne Nordost 2020 som stadfästes 2014. Vision 2030 handlar om att
beskriva ett önskat framtida tillstånd för nordöstra Skåne i ett expansivt södra
Sverige. Visionen beskriver hur vi vill att nordöstra Skåne ska uppfattas, vad
vi gemensamt ska satsa på och vilken riktning vi ska ta för att ta nordöstra
Skåne in i framtiden. Enligt visionens målbilder finns det i nordöstra Skåne en
attraktiv och dynamisk arbetsmarknad med flera innovationsmiljöer,
konkurrenskraftiga arbetsgivare och attraktiva kommuner. Det finns en hög
tillgänglighet via digitala tjänster och en väl utbyggd kollektivtrafik.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta att:


Ställa sig bakom bifogat förslag på ”Vision 2030”, en ny vision med
målbilder och principer för samverkan för Skåne Nordost.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Skåne Nordost - Vision 2030
Beslutet skickas till
Skåne Nordost
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/113

§ 193 Hörby kommuns översiktsplan 2035
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:


Godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning för Hörby kommuns
översiktsplan, Översiktsplan 2035

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Att påbörja en aktualisering av Hörby kommuns
översiktsplan, Översiktsplan 2030, beslutades i kommunfullmäktige
2019-11-25 § 242. Den nya tidshorisonten är 2035. Ett förslag till
uppdragsbeskrivning har tagits fram för att säkerställa att arbetet följer rätt
inriktning. Uppdraget ska resultera i en antagen översiktsplan för Hörby
kommun med tidshorisont på 2035. Planen ska uppfylla kraven i plan- och
bygglagen. Planen ska också bli väl integrerad i verksamheten. Målet är att
kommunfullmäktige ska besluta om en antagen översiktsplan i slutet av
december 2021.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreslagen
uppdragsbeskrivning för Hörby kommuns översiktsplan,
Översiktsplan 2035

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-16, Uppdragsbeskrivning för Hörby kommuns
översiktsplan, Översiktsplan 2035
Underlag till uppdragsbeskrivning - Budget ÖP 2035
Uppdragsbeskrivning för Hörby kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2035,
2020-04-28
Tidsplan för Hörby kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2035, 20-04-09
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/156

§ 194 Antagande av detaljplan för del av Lyby
9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation.

Sammanfattning av ärendet
Planering & Utveckling har arbetat fram ett antagandeförslag för Detaljplan
för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation. Arbetet leds av
planarkitekt på Planering & Utveckling. Syftet med detaljplanen är att utreda
lämpligheten för en ny omriktare i koppling till befintlig stamnätsstation i
Lyby, även kallad Hurva station. Aktuellt område används redan idag för
liknande ändamål, men behöver byggas ut för att möjliggöra en planerad
elförbindelse till norra Tyskland. Elförbindelsen kallas Hansa PowerBridge.
Utbyggnaden av en ny omriktare i Lyby kan därför ses som en del i det större
projektet Hansa PowerBridge. Planförslaget innebär prövning av en ny
omriktare i anslutning till befintlig stamnätsstation i Lyby. Planområdet är
lokaliserat inom befintligt område för teknisk anläggning där gällande
detaljplan (från 2012) anger användningen
omriktarstation/transformatorstation. Aktuell utbyggnad ryms alltså inom
ändamålet, men hamnar inom prickad mark som inte får bebyggas och därför
behöver en ny detaljplan upprättas för del av området. Detaljplanen har varit
utskickad på granskning under perioden 16 januari – 7 februari 2020. Samtliga
inkomna yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande som även
innehåller kommunens kommentarer för respektive synpunkt.
Granskningsutlåtandet har legat till grund för arbete med
antagandehandlingarna. Antagandehandlingarna har arbetats fram utifrån de
synpunkter som kom in under granskningen. Inga stora förändringar har
gjorts sedan granskningshandlingarna. De förändringar som gjorts finns
redovisade nedan under rubrik Sammanfattning av planförslaget samt i
planbeskrivningen. Nästa steg i processen är att detaljplanen tas upp för
beslut om antagande. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter
antagandebeslut om inga överklaganden inkommer.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 194, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande – Detaljplan för del av Lyby 9:14,
Hansa PowerBridge omriktarstation, 2019-03-31
Bygg- och miljönämndens beslut 2020-04-22
Plankarta, antagandehandling, Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa
PowerBridge omriktarstation,
Grundkarta, 2020-04-14
Planbeskrivning, antagandehandling, Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa
PowerBridge omriktarstation
Granskningsutlåtande, Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Svenska kraftnät
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2017/182

§ 195 Beslut om försäljning Vibyholm 12
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Genom fastighetsreglering försälja del av Vibyholm 12 och del av
Slagtofta 1:6 till Hörby Industrifastighets AB för ett pris om
50 kr/kvm.



Köparen står för förrättningskostnaden.



Tf planerings- och utvecklingschef med rätt till vidaredelegation får i
uppdrag att ansöka om fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten
samt att företräda Hörby kommun i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Hörby Industrifastighets AB inkom 2019-11-13 med en begäran om att
genom fastighetsreglering utöka sin befintliga fastighet Vibyholm 4 ca 10 m åt
sydväst för att på så sätt få plats med en tänkt nybyggnation av industrihotell,
till stor del på egen mark. En försäljning av en begränsad del av fastigheten
Vibyholm 12 till bolaget skulle möjliggöra för bolaget att utnyttja kvarvarande
byggrätter på sin fastighet Vibyholm 4 på ett effektivt sätt. Köpeskillingen om
50 kr/kvm är fastställd av kommunfullmäktige 2009. Den totala
köpeskillingen fastställs av lantmäteriet i samband med förrättningen. Område
som berörs är ca 1500 kvm vilket motsvarar ca 75 000 kr.
Yrkanden
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:

Justerande



Genom fastighetsreglering försälja del av Vibyholm 12 och del av
Slagtofta 1:6 till Hörby Industrifastighets AB för ett pris om
50 kr/kvm.



Köparen står för förrättningskostnaden.



Tf planerings- och utvecklingschef med rätt till vidaredelegation får i
uppdrag att ansöka om fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten
samt att företräda Hörby kommun i ärendet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 195, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-16
Ansökan inkommen 2019-11-13
Skiss inkommen 2020-02-28
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering & utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/203

§ 196 Återkallande av beställning detaljplan del
av Hörby 45:1 - Pendlarparkering
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Återkalla beställning av detaljplan för del av Hörby 45:1,
pendlarparkering stationsläge Ringsjövägen hos bygg- och
miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Att planlägga för en ny pendlarparkering vid stationsläge Ringsjövägen var ett
led i utvecklingen av Hörby stationssamhälle 2.0. Intentionen var att få till en
pendlarparkering med cirka 20 parkeringsplatser norr om stationsläget med
möjlighet till framtida utveckling. Då ingen lösning på trafikfrågan har gått att
finna ser Planering & Utveckling ingen möjlighet till att kunna slutföra arbetet
med detaljplanen. Att det inte heller finns något konstaterat behov av
ytterligare parkeringsplatser gör att frågan om att bygga en ny
pendlarparkering bör vägas i större perspektiv, tillsammans med kommunens
övriga investeringar i offentliga anläggningar och allmän plats.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta att:


Återkalla beställning av detaljplan för del av Hörby 45:1,
pendlarparkering stationsläge Ringsjövägen hos bygg- och
miljönämnden.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-17
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Plan och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2019/158

§ 197 Detaljplan Pugerup 36 Slutrapport
sanering etapp 1
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att:


Föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja medel om högst
100 000 kr ur kommunstyrelsens exploateringsbudget för framtagande
av slutrapport etapp 1 på fastigheten Pugerup 36.



Föreslå kommunstyrelsen att ge Tf. förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen och Gata/parkchef i uppdrag att
genomföra projektet.



Bevilja igångsättningstillstånd under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar bevilja medel om högst 100 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för framtagande av
slutrapport etapp 1 på fastigheten Pugerup 36.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Pugerup 6, 22 och 36 m fl (f d Statoiltomten) antogs 2018-10-29 i
kommunfullmäktige, § 185. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa
möjlighet för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett
attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en
attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till
Hörby centrum.
På fastigheten har det tidigare bedrivits en drivmedelsstation. Vid
avvecklingen av drivmedelsstationen genomfördes viss sanering, men inte till
den grad att bostäder ska kunna byggas på fastigheten.
Projektet är indelat i två ”etapper”. Tidigare i projektet har kommunstyrelsen
beviljat medel för markundersökning etapp 1 och beslut om sanering för
etapp 1 pågår.
En slutrapport behöver tas fram för att redovisa för bygg- och miljönämnden
de åtgärder som har gjorts under saneringsarbetet. Slutrapporten ska bl a
redovisa att avhjälpande åtgärder har utförts enligt anmälan, eventuella
provtagningar, uppgifter om den mängd massor som transporterats bort för
externt omhändertagande, vilken transportör och mottagare av förorenade
massor som anlitats osv.
Slutrapporten kommer att tas fram med hjälp av konsult och kostnaden
beräknas uppgå till högst 100 000 kr.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 197, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja medel om högst
100 000 kr ur kommunstyrelsens exploateringsbudget för framtagande
av slutrapport etapp 1 på fastigheten Pugerup 36.



Föreslå kommunstyrelsen att ge Tf. förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen och Gata/parkchef i uppdrag att
genomföra projektet.



Bevilja igångsättningstillstånd under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar bevilja medel om högst 100 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för framtagande av
slutrapport etapp 1 på fastigheten Pugerup 36.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-04-TN
Rapport Miljöteknisk markundersökning 2020-01-30
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., planbeskrivning, laga kraft 2018-12-04
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., plankarta, laga kraft 2018-12-04
Markanvisningsavtal Pugerup 36 daterad 2017-05-30
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonomiansvarig
Ekonom
Tf förvaltningschef, tekniska nämnden
Gata/parkchef
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2019/158

§ 198 Detaljplan Pugerup 36 - Lokalgata
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelse beslut:


Bevilja medel om 3 300 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för utbyggnad av gata på fastigheten Pugerup 36.



Bevilja årlig kompensation om 30 000 kr i ökade driftskostnader.



Bevilja årlig kompensation om 168 000 kr/år för ökade
kapitalkostnader.



Ge Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och
Gata/parkchef i uppdrag att genomföra projektet.

Arbetsutskottet beslut:


Bevilja igångsättningstillstånd under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar bevilja medel om 3 300 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för utbyggnad av gata på
fastigheten Pugerup 36.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Pugerup 6, 22 och 36 m fl (f d Statoiltomten) antogs 2018-10-29 i
kommunfullmäktige, § 185. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa
möjlighet för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett
attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en
attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till
Hörby centrum.
Inom planområdet kommer en ny lokalgata anläggas mellan Kristianstadvägen
och Industrigatan. Denna kommer att förses med dubbelsidig gångbana i hela
dess sträckning samt i sträckningen som ansluter till Kristianstadvägen förses
med trädallé med längsgående parkeringsplatser mellan träden. I resterande
sträckning mot Kristianstadvägen införs utfartsförbud. Samtliga tillfarter från
bostadsbebyggelsen inom planområdet kommer att lokaliseras till den nya
lokalgatan.
Lokalgatan är projekterad med hjälp av en konsultfirma och en kalkyl är
framtagen. Uppskattad kostnad för anläggandet av gatan är 3 151 200 kr,
varav 102 700 kr är kostnaden för gatubelysning (del ovanför mark). I
kalkylen ingår dagvattenhantering enligt ritningar.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

17 (44)

Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 198, forts
En viss samförläggningsvinst med t ex Kraftringen kan eventuellt fås ur
schaktarbetet, men dessa samförläggningar är inte förhandlade ännu. VAarbeten avseende Mittskåne Vatten samt fjärrvärme ingår inte i kalkylen.
Dessa kostnader regleras separat mellan exploatör och entreprenör.
Driftskostnaderna för gatan beräknas öka med 30 000 kr/år och
kapitalkostnaderna beräknas öka med 168 000 kr/år, 25 års avskrivningstid.
Parkering för tillkommande bebyggelse samt utveckling av befintlig
bebyggelse ska anordnas inom kvartersmark och finansieras av exploatör.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att:


Bevilja medel om 3 300 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för utbyggnad av gata på fastigheten Pugerup 36.



Bevilja årlig kompensation om 30 000 kr i ökade driftskostnader.



Bevilja årlig kompensation om 168 000 kr/år för ökade
kapitalkostnader.



Ge Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och
Gata/parkchef i uppdrag att genomföra projektet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att:


Bevilja igångsättningstillstånd under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar bevilja medel om 3 300 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för utbyggnad av gata på
fastigheten Pugerup 36.

Beslutsordning
Ordförande ställer båda egna yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-03-TN
Utformningsplan, ritning daterad 2020-02-28
Typsektioner, ritning daterad 2020-02-28
Mängförteckning prissatt -mark
Mängdförteckning prissatt – belysning
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., planbeskrivning, laga kraft 2018-12-04
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., plankarta, laga kraft 2018-12-04
Markanvisningsavtal Pugerup 36 daterad 2017-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 215

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 198, forts
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonomiansvarig
Ekonom
Tf förvaltningschef, tekniska nämnden
Gata/parkchef
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2019/158

§ 199 Detaljplan Pugerup 36 Markundersökning etapp 2
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att:


Föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja medel om 230 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för markundersökning
etapp 2 på fastigheten Pugerup 36.



Föreslå kommunstyrelsen att ge Tf. förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen och Gata/parkchef i uppdrag att
genomföra projektet.



Bevilja igångsättningstillstånd under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel om 230 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för markundersökning
etapp 2 på fastigheten Pugerup 36.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Pugerup 6, 22 och 36 m fl (f d Statoiltomten) antogs 2018-10-29 i
kommunfullmäktige, § 185. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa
möjlighet för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett
attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en
attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till
Hörby centrum. På fastigheten har det tidigare bedrivits en drivmedelsstation.
Vid avvecklingen av drivmedelsstationen genomfördes viss sanering men inte
tillräcklig för bostadsändamål. Projektet är indelat i två ”etapper”. Tidigare i
projektet har kommunstyrelsen beviljat medel för markundersökning för
etapp 1 och beslut om sanering för etapp 1 pågår. För etapp 2 behöver en
markundersökning genomföras. Markundersökningens syfte är att identifiera
eventuella föroreningar och ta fram en åtgärdsplan för vidare hantering.
Markundersökning genomförs med hjälp av konsult och beräknas kosta
230 000 kr. I kostnaden ingår provtagningsplan, markundersökning och en
rapport.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 199, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja medel om 230 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för markundersökning
etapp 2 på fastigheten Pugerup 36.



Föreslå kommunstyrelsen att ge Tf. förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen och Gata/parkchef i uppdrag att
genomföra projektet.



Bevilja igångsättningstillstånd under förutsättning att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel om 230 000 kr ur
kommunstyrelsens exploateringsbudget för markundersökning
etapp 2 på fastigheten Pugerup 36.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-04-TN
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., planbeskrivning, laga kraft 2018-12-04
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., plankarta, laga kraft 2018-12-04
Markanvisningsavtal Pugerup 36 daterad 2017-05-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonomiansvarig
Ekonom
Tf förvaltningschef, tekniska nämnden
Gata/parkchef
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/184

§ 200 Utökning av busshållplats vid Nolato
AB/EK-Service
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta:


Att ärendet avskrivs i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.

Sammanfattning av ärendet
På tekniska nämndens sammanträde 2019-02-14 initierades ett ärende av
Jan-Åke Boulkizz (SD) gällande gång- och cykelväg till Nolato och EKService samt utökning av en busshållplats vid Nolato AB/EK-Service.
Tekniska nämnden fattade 2019-06-19 § 137, beslutet att:
Uppdra till samhällsbyggnadschef och planering- och utvecklingschef att
kontakta Region Skåne om lokalisering av busshållplats väster om rondellen
Ringsjövägen/väg 13 och i övrigt godkänna informationen.
I Hörby kommun är det kommunstyrelsen som är kollektivtrafiknämnd och
som ansvarar för kollektivtrafikfrågorna. Beslutet som fattats ingår därmed
inte i tekniska nämndens verksamhetsområde varav ärendet bör skickas vidare
för beredning till kommunstyrelsen. Skånetrafiken har vid tidigare dialoger
meddelat att det är möjligt att anlägga en busshållplats för linje 474 i form av
en stolpe och bänk längs båda sidor av vägen. Ytterligare ett stopp för
SkåneExpressen 1 och 2 är inte aktuell. Efter uppgifter från Skånetrafiken har
vi fått kännedom om att antalet turer på linjer 474 kommer att minskas inför
trafikår 2021. Eftersom det endast är linje 474 som kommer att stanna vid
busshållplatsen samt att Skånetrafiken valt att minska på antalet turer på linjen
är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att en busshållplats inte är
aktuell att anlägga väster om rondellen Ringsjövägen/väg 13, längs väg 1134.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen att besluta:


Att ärendet avskrivs i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 200, forts
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2020-04-23 § 78
Tjänsteskrivelse 2020-04-03-TN
Beslut från Tekniska nämnden, Gång- och cykelväg till Nolato och
EK-Service samt utökning av en busshållplats, 2019-06-19, § 137
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/021

§ 201 Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Skattesatsen för 2021 fastställs till 21:08 kronor.



Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 fastställs
med undantag för Bygg och miljönämnden där kommunbidragsramen
för 2021 fastställs till 8570 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 har upprättats. I
planeringsunderlaget ingår förslag till driftsbudgetramar för år 2021.
Budgetförslaget utgår från oförändrad skattesats, 21:08 kr per skattekrona.
Investeringsbudget för planperioden kommer att hanteras i höstens
budgetprocess. Styrdokument för Politisk plattform, Vision 2035 och
Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning hanteras i den
fortsatta budgetprocessen under hösten 2020. I höstens budgetprocess
kommer ett slutligt förslag till Budget 2021 och planer för 2022-2023 att tas
fram. Kommunbidragsramarna kan komma förändras utifrån Sveriges
kommuner och regioners budgetförutsättningar som presenteras till hösten.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att:


Skattesatsen för 2021 fastställs till 21:08 kronor.



Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 fastställs
med undantag för Bygg och miljönämnden där kommunbidragsramen
för 2021 fastställs till 8570 tkr.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-14, Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Planeringsunderlag – Budget 2021 och planer 2022-2023

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/202

§ 202 Styrmodell för Hörby kommun
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Alfred Tilly informerar om pågående framtagande av
styrmodell för Hörby kommun.
Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/011

§ 203 Intern kontrollplan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att:


Fastställa intern kontroll plan för 2020 för kommunstyrelsens
verksamhet.

Arbetsutskottet beslutar att:


Kommunledningsförvaltningen får göra redaktionella ändringar i
planen samt komplettera de uppgifter som saknas inför ärendets
behandling i Kommunstyrelsen.

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 kontroll plan för kommunledningsförvaltningen 2020 har
bifogats ärendet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta att:


Fastställa intern kontroll plan för 2020 för kommunstyrelsens
verksamhet.

Arbetsutskottet beslutar att:


Kommunledningsförvaltningen får göra redaktionella ändringar i
planen samt komplettera de uppgifter som saknas inför ärendets
behandling i Kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
§ 203, forts

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-27
Förslag till intern kontrollplan 2020 för kommunledningsförvaltningen
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/015

§ 204 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen
2020-04-30
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslå kommunstyrelsen besluta
att:


Delårsrapport 1 för januari-april 2020 godkänns.



Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med
målet att nå ett ekonomiskt resultat i enlighet med budget för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för perioden januari-april 2020 har upprättas.
Periodens utfall uppgår till 0,5 mkr.
Helårsprognosen bedöms till -1,4 mkr.
Inga investeringsprojekt har påbörjats under perioden.
En åtgärdsplan med målet att nå ett resultat enligt budget kommer tas fram till
delårsrapport 2.
Yrkanden
Ordförande yrkar att förslå kommunstyrelsen besluta att:


Delårsrapport 1 för januari-april 2020 godkänns.



Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med
målet att nå ett ekonomiskt resultat i enlighet med budget för 2020.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-15, Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen
Delårsrapport 1 2020-04-30 - Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/014

§ 205 Delårsrapport 1 Hörby kommun
2020-04-30
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun godkänns.



Styrelse och nämnder får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för
att nå en ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns delårsrapport för januari-april 2020 har upprättats.
Periodens resultat uppgår till -15,8 mkr, vilket är 20,3 mkr sämre än budget.
Helårsprognosen bedöms till -41,1 mkr, vilket är 50,3 mkr sämre än budget.
Investeringsutfallet uppgår till 4,2 mkr, prognos för helåret är 76,7 mkr vilket
motsvarar 67 % av total investeringsbudget på 114,7 mkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun godkänns.



Styrelse och nämnder får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för
att nå en ekonomi i balans.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-19, Delårsrapport 1 2020-04-30 för Hörby
kommun
Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/187

§ 206 Flytt av delar av Christian Kruse-samlingen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna
följande inventarier från kommunarkivets Christian Kruse-samling till Hörby
kommuns museum:
Hopfällbar stol, jägarmodell
Hopfällbart bordsunderrede
Blyertsteckning, ”Korsvirkesgård”
Akvarell, ”Två lönnblad”
Blyertsteckning, ”Hand”
Tuschteckning, ”Portal”
Tuschteckning, ”Säng och sänghimmel”
Tuschteckning, ”Ornament”
Litografi, ”Landskronamotiv”
Blyertsteckning, ”Stickande gumma”
Blyertsteckning, ”Motiv från Hörby” i ekram
Blyertsteckning, ”Sovande kvinna”
Blyertsteckning, ”Mor stickar”
Foto i oval ram föreställande tre barn
Foto i oval ram föreställande ung kvinna
Osignerad teckning, skog, får
Färglagt foto, pojke
Foto, man i profil
(Tobaks)krus
Tavla med Kruse i olika åldrar

Sammanfattning av ärendet
I kommunarkivet finns ett bestånd av handlingar, foton, tavlor, skisser och
diverse saker som har tillhört Christian Kruse och personer i hans närhet.
Dessa har skänkts till kommunen av det numera nerlagda Christian Krusesällskapet och har sedan dess förvarats i kommunarkivet. För att allmänheten
ska få ta del av materialet och för att de saker som inte är handlingar ska
kunna förvaltas på rätt sätt bör dessa skänkas till muséet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

31 (44)

Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 206, forts
I en första omgång är det rimligt att lämna över de delar av samlingen som
inte utgör foton eller handlingar, och på sikt bör även foton överlämnas.
Eftersom muséet har begränsade möjligheter till både förvaring och
digitalisering av foton kan dessa dock inte överlämnas i nuläget. Arkivarie och
museichef har dock i samråd kommit fram till att tavlor och inramade foton
kan överlämnas.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna följande
inventarier från kommunarkivets Christian Kruse-samling till Hörby
kommuns museum:
Hopfällbar stol, jägarmodell
Hopfällbart bordsunderrede
Blyertsteckning, ”Korsvirkesgård”
Akvarell, ”Två lönnblad”
Blyertsteckning, ”Hand”
Tuschteckning, ”Portal”
Tuschteckning, ”Säng och sänghimmel”
Tuschteckning, ”Ornament”
Litografi, ”Landskronamotiv”
Blyertsteckning, ”Stickande gumma”
Blyertsteckning, ”Motiv från Hörby” i ekram
Blyertsteckning, ”Sovande kvinna”
Blyertsteckning, ”Mor stickar”
Foto i oval ram föreställande tre barn
Foto i oval ram föreställande ung kvinna
Osignerad teckning, skog, får
Färglagt foto, pojke
Foto, man i profil
(Tobaks)krus
Tavla med Kruse i olika åldrar

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 206, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-06
Beslutet skickas till
Arkivarie
Museichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

32 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/191

§ 207 Dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att


Godkänna bifogat förslag till dokumenthanteringsplan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reviderades senast i september
2019. Den revidering som då gjordes syftade i första hand till att
gallringsrutiner skulle stämma överens med de nationella gallringsråden, men
efterhand har det framkommit att den tidigare planen inte stämde överens
med kommunstyrelsens handlingsflora. Därför har ett nytt förslag arbetats
fram ifrån grunden, och enheterna under kommunledningsförvaltningen har
deltagit i arbetet för att säkra att planen nu är uppdaterad enligt
verksamheternas behov.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta att


Godkänna bifogat förslag till dokumenthanteringsplan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-08
Dokumenthanteringsplan-kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Arkivarie
enhetschefer under KLF
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/185

§ 208 Igångsättningstillstånd armaturbyte Hörby
kommun 2020
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att:


Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Armaturbyte Hörby
kommun 2020”.



Uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden och gata/parkchef
att genomföra projektet under förutsättning att igångsättningstillstånd
beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Planerad åtgärd är att byta ut gamla armaturer i Hörby tätort och landsbygd
mot nya led- armaturer för att få mindre drifts- och energikostnader.
Armaturerna är minst 25 år gamla och är i behov att bytas ut på grund av att
driftskostnaden ökar med ett större behov av underhållskostnader. Befintliga
armaturer kommer att bytas ut mot led-armaturer, därmed minskar
underhållskostnaden och energikostnaden med cirka 50 tkr/år. De nya ledarmaturerna beräknas till 100 000 driftstimmar. Drifttiden är cirka 4 000
timmar/år för gatubelysningen, så teoretisk livslängd blir 25 år. Planerade
åtgärder kommer att minska driftskostnaden med cirka 10 tkr/år och
energikostnaden minskar med cirka 40 tkr/år och dessutom ger ett bättre ljus
och därmed ökad trygghet. Kommunservice gata/park föreslår följande
åtgärder:
Utbyte av 230 stycken armaturer i Hörby tätort och landsbygden.
Ekonomiska konsekvenser
Totalkostnad för projektet beräknas uppgå till ca 1 Mnkr.
Drift- och energikostnaden minskar med ca 60 tkr/år.
Kapitalkostnaden ökar med ca 50 tkr/år vid en avskrivning på 25 år.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:

Justerande



Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Armaturbyte Hörby
kommun 2020”.



Uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden och gata/parkchef
att genomföra projektet under förutsättning att igångsättningstillstånd
beviljas.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 208

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-29
Förstudie Armaturbyte Hörby tätort och landsbygd 2020 daterad 2020-04-29
Kalkyl daterad 2020-04-28
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonomichef
Budgetchef
Redovisningsansvarig
Ekonom
Gata/parkchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/098

§ 209 Omfördelning av investeringsprojekt,
Tekniska nämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige:
Godkänna överföring av följande investeringsprojekt:
Älvdalsskolan
Entrédörrar bytes

0,9 Mnkr

De la Gardieskolan
Fönsterbyte

0,8 Mnkr

Frostaskolan
4 500 m2 ny takpapp och byte av lösull utvalda delar

2 Mnkr

Georgshillskolan 8 500 m2 ny takpapp. Borttagning av ljusinsläpp. Fukt i
isolering under takpapp. Byte av isolering på valda delar.
7 Mnkr
Långaröd
1 700 m2 Ingen konstaterad fukt i isoleringen.
Yttervägg bytes konstaterad fukt o mögel.
Gymnastikhall ny takpapp

2 Mnkr

Killhult
Ny takpapp 400 m2

0,5 Mnkr

Lekplatser - samtliga lekplatser är i så dåligt skick att de utgör en fara för
barnen och uppfyller inte de lagstadgade kraven.
Åtgärda samtliga A och B anmärkningar ifrån de årliga besiktningarna vilket ej
är utfört. Behovet är betydligt större än begärt omfördelningsbelopp.
2,3 Mnkr
Totalsumma

15,5 Mnkr

Bevilja igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.
Ökade kapitalkostnader regleras via hyreshöjning.
Uppdra till tf förvaltningschef genomföra projekten och förhandla om ny
internhyra.
Vid en eventuell positiv avvikelse av fastighetsentreprenaderna överförs dessa
medel till budgeten för lekplatser.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 209, forts
Upphäva tidigare beslut för projekt enligt nedan:
9318 – Georgshillsskolan takbeklädnad
9364 – Älvdalsskolan om/tillbyggnad
9398 – Ombyggnad kök Långaröds skola

Sammanfattning av ärendet
Omfördelning av investeringsbudget för överförda investeringsprojekt från
2019 till 2020. Hörby kommuns skolbyggnader har fastighetsunderhållet
under längre tid varit eftersatt/obefintligt. Ett flertal fastigheter uppvisar
läckande tak, eftersatt fönsterunderhåll vilket leder till ett fönsterbyte idag.
Entrédörrar framförallt på Älvdalsskolan måste bytas omgående. Samtliga
lekplatser på förskolor och skolor uppfyller ej lagstadgade krav för lekplatser;
behovet är beräknat till 6 – 8 Mnkr. Utifrån ovanstående beskrivning behöver
tekniska nämnden omfördela 13,2 Mnkr till nedanstående fastigheter för
fastighetsunderhåll och 2,3 Mnkr för att uppfylla lagstadgade krav för
lekplatser i beslutad investeringsbudget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige:
Godkänna överföring av följande investeringsprojekt:
Älvdalsskolan
Entrédörrar bytes

0,9 Mnkr

De la Gardieskolan
Fönsterbyte

0,8 Mnkr

Frostaskolan
4 500 m2 ny takpapp och byte av lösull utvalda delar

2 Mnkr

Georgshillskolan 8 500 m2 ny takpapp. Borttagning av ljusinsläpp. Fukt i
isolering under takpapp. Byte av isolering på valda delar.
7 Mnkr
Långaröd
1 700 m2 Ingen konstaterad fukt i isoleringen.
Yttervägg bytes konstaterad fukt o mögel.
Gymnastikhall ny takpapp

2 Mnkr

Killhult
Ny takpapp 400 m2

Justerande

0,5 Mnkr

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 209, forts
Lekplatser - samtliga lekplatser är i så dåligt skick att de utgör en fara för
barnen och uppfyller inte de lagstadgade kraven.
Åtgärda samtliga A och B anmärkningar ifrån de årliga besiktningarna vilket ej
är utfört. Behovet är betydligt större än begärt omfördelningsbelopp.
2,3 Mnkr
Totalsumma

15,5 Mnkr

Bevilja igångsättningstillstånd för ovanstående projekt.
Ökade kapitalkostnader regleras via hyreshöjning.
Uppdra till tf förvaltningschef genomföra projekten och förhandla om ny
internhyra.
Vid en eventuell positiv avvikelse av fastighetsentreprenaderna överförs dessa
medel till budgeten för lekplatser.
Upphäva tidigare beslut för projekt enligt nedan:
9318 – Georgshillsskolan takbeklädnad
9364 – Älvdalsskolan om/tillbyggnad
9398 – Ombyggnad kök Långaröds skola
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2020-05-22 § 97
Tjänsteskrivelse 2020-05-12-TN
Förteckning beslutade överförda investeringsanslag 2019
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/196

§ 210 Samrådssvar för Planprogram för Norrto
8:2 och fogdarp 9:27, Elisefarm, Hörby och
Höörs kommuner
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att anta förslag till yttrande som sitt eget och
översända det till Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Ett planprogram tas fram för att underlätta detaljplanearbetet. Då förslag på
ny bebyggelse inte har stöd i de båda kommunernas översiktsplaner (Öp 2018,
Höörs kommun och Öp 2016, Hörby kommun) har beslut tagits i
kommunstyrelsen för Höör 14 augusti 2018 och 3 december 2018 för Hörby
att låta ta fram ett planprogram för att bedöma lämpligheten av önskad
exploatering i planansökningen.
Ett planprogram är vägledande men inte juridiskt bindande utan anger
kommunens viljeyttring för området. Programmet ska visa förutsättningar och
mål samt vara ett underlag för framtida detaljplaner. Ett planprogram kan ses
som en idéskiss för ett område.
Yttrande
Inför framtagandet av det slutliga planprogrammet för Elisefarm och
fastigheterna Norrto 8:2 och Fogdarp 9:27 anser kommunstyrelsen i Hörby
kommun att det krävs en fortsatt utredning av VA-frågan innan processen går
vidare.
Yrkanden
Ordförande yrkar att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det
till Bygg- och miljönämnden.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande 2020-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 §185
Remiss – Samråd för Planprogram för Norrto 8:2 och Fogdarp 9:27,
Elisefarm, Hörby och Höörs kommuner
Underrättelse

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 210, forts
Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden, Hörby kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 211 HR-information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
HR-chef Paul Eklund informerar om:


Pågående arbetet med svar på 66a-anmälan samt efterföljande
åtgärdsplan.



Pågående arbete med personal- och bemanningsplanering samt
chefsrekrytering.



Förmånsportalen Benify.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 212 Ekonomisk information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tf. ekonomichef Olof Olsson informerar om:


Det pågående arbetet med att minska kostnaderna i kommunens
verksamhet bland annat inom:
o

Socialnämndens verksamhet gällande köpt vård.

o

Socialnämndens verksamhet gällande lägenhetsbestånd.

o

Kommunens fordonsflotta.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 213 Kommundirektören informerar
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd informerar om:


Det påbörjade arbetet med organisationsförändringen.



Dialog inom Skånenordost angående bland annat samarbetet mellan
kommunerna och Skånetrafiken.



Kommande möte angående Rönne å.



Kommunens politiska partier påminns om att inkomma med
redovisning av partistöd.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 214 Ordförande informerar
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

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


Pågående arbete i de vattenråd kommunen är medlemmar i.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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