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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 306 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att uppropet godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 307 Val av justeringsperson
Beslut
Kommunstyrelsens arbetskott beslutar:


Att utse Stefan Borg (SD), att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll måndagen den 21 september kl 15.00 på
Kommunledningskontoret, Ringsjövägen 4, Hörby.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse justeringsman som tillsammans
med ordförande ska justera dagens protokoll.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att utse Stefan Borg (SD), att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll måndagen den 21 september kl 15.00 på
Kommunledningskontoret, Ringsjövägen 4, Hörby.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 308 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
o

Beställning av Detaljplan del av Hörby 45:1- Slagtoftavägen –
läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende nummer 7.

o

Beställning av Detaljplan del av Hörby 45:1 - Hörby Väster –
läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende nummer 8.

o

Ärende 15 Remiss Starkare kommuner - Med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget SOU 2020:8 – utgår.

o

Information om fastigheten Pugerup 36 – läggs till dagordningen
och behandlas som ärende nummer 6.

o

Information om pågående detaljplaner – läggs till och behandlas som
ärende nummer 5.

Sammanfattning av ärendet
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna föredragningslistan med följande ändringar:
o

Beställning av Detaljplan del av Hörby 45:1- Slagtoftavägen –
läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende nummer 7.

o

Beställning av Detaljplan del av Hörby 45:1 - Hörby Väster –
läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende nummer 8.

o

Ärende 15 Remiss Starkare kommuner - Med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget SOU 2020:8 – utgår

o

Information om fastigheten Pugerup 36 – läggs till dagordningen
och behandlas som ärende nummer 6.

o

Information om pågående detaljplaner – läggs till och behandlas som
ärende nummer 5.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/071

§ 309 Information om Hållplats för Östraby Väg
13
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Lina Lindström, planarkitekt, presenterar planerna om projektet ”Hållplats
Östraby, väg 13”. Informerar om befintlig busslinje via Östraby samt vilka
åtgärder som planeras tillsammans med Trafikverket för att så snart som
möjligt lösa säkerhetsfrågorna kring området i samband med förändringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar


Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 310 Information om pågående detaljplaner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har framfört önskemål om att få delges
information om pågående detaljplanearbete i kommunen.
Plan- och utvecklingschef Carin Holst informerar om pågående detaljplaner
samt vilka områden som är föremål för utredningar inför kommande
ställningstaganden av detaljplaner.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 311Information om fastigheten Pugerup 36
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar


Att godkänna information

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har framfört önskemål om att få
information om fastigheten Pugerup 36.
Plan- och utvecklingschef Carin Holst informerat om rådande situation
avseende fastigheten.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskotts godkänner informationen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 312 Beställning av Detaljplan del av Hörby
45:1- Slagtoftavägen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta




Att beställa detaljplan hos bygg- och miljönämnden för del av
Hörby 45:1, Slagtoftavägen/Kraftgatan, till en uppskattad kostnad av
250 tkr (planavgift) och avsätta medel för utredningar till en
uppskattad kostnad av 200 tkr.
Att uppdra åt kommundirektören att ingå planavtal som reglerar
kostnader mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Inom Hörby tätort finns en efterfrågan på mark för bensinmack, restaurang
och verksamheter i attraktiva lägen i anslutning till väg E22 och Rv 13. Syftet
med att planlägga området är att pröva möjligheten för att skapa ytterligare
byggrätter för bensinmack och restaurangverksamhet, alternativt
verksamheter, inom befintligt industriområde i direkt anslutning till en större
trafikplats utmed väg E22. En exploatering av det föreslagna området kan
även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv anses lönsamt då all infrastruktur i
form av gator och va-nät redan finns på plats samt att exploateringen kan
bidra till att nya arbetstillfällen skapas. Kostnader för att ta fram en detaljplan
för bostadsändamål beräknas till 250 tkr (planavgift). Utöver dessa kostnader
tillkommer utredningskostnader om uppskattningsvis 200 tkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta:




Att beställa detaljplan hos bygg- och miljönämnden för del av
Hörby 45:1, Slagtoftavägen/Kraftgatan, till en uppskattad kostnad av
250 tkr (planavgift) och avsätta medel för utredningar till en
uppskattad kostnad av 200 tkr.
Att uppdra åt kommundirektören att ingå planavtal som reglerar
kostnader mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 312, forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planering & Utveckling, daterad 2020-04-16
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/171

§ 313 Beställning av Detaljplan del av Hörby 45:1
- Hörby Väster
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:




Att beställa detaljplan hos bygg- och miljönämnden för del av
Hörby 45:1, Hörby väster, till en uppskattad kostnad av 250 tkr
(planavgift) och avsätta medel för utredningar till en uppskattad
kostnad av 100 tkr.
Att uppdra åt kommundirektören att ingå planavtal som reglerar
kostnader mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Inom Hörby tätort finns ett stort behov av byggbar mark för bostadsändamål.
I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2030, finns ett antal lämpliga
utbyggnadsområden utpekade. Ett av dessa utbyggnadsområden är område
H1 beläget inom befintligt bostadsområde på Hörby Väster. Området består
av tre delområden i anslutning till Svanvägen, Måsvägen och Boställsvägen.
Totalt omfattar exploateringsområdet 0,75 ha och är idag planlagt som allmän
plats/parkmark. Ytorna är gräsbevuxna och det finns ett antal större träd
företrädelsevis utmed gatorna. Tidigare fanns närlekplatser för kvarterets barn
anlagda på dessa ytor men numera bortplockade (skedde någon gång under
åren 2007-2010). Syftet med att planlägga området är att pröva möjligheten
för att skapa ytterligare byggrätter inom befintligt bostadsområde i centrumoch kollektivtrafiknära läge.
Sammanställning av utdrag från Boverkets webbplats avseende
markanvändning B - bostäder i detaljplan:
Med användningen bostäder avses boende med varaktig karaktär. I
användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av
kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även
gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som
innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. Det kan
handla om olika typer av byggnader både en- och tvåbostadshus och
flerbostadshus. I användningen ingår bostadskomplement av olika slag.
Bostadskomplement är sådant som kan ligga inom eller i anslutning till
bostaden. I detaljplan är det inte möjligt att reglera bostäders upplåtelseform,
till exempel bostadsrätt eller hyresrätt, och boendeform så som enskilda
hushåll eller kollektiv.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 313, forts

I en detaljplan är det heller inte möjligt att reglera om en bostad ska vara
permanent eller fritidsboende. Med egenskapsbestämmelser för kvartersmark
kan kommunen precisera och avgränsa bebyggandets omfattning,
fastighetsstorlek, placering, utformning, utförande, lägenhetsfördelning och
storlek på lägenheter, markens anordnande och vegetation, stängsel och
utfart, skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet samt skydd mot
störningar. Alla egenskapsbestämmelser som används i en detaljplan måste
fungera tillsammans för att det ska vara möjligt att genomföra detaljplanen.
Varje egenskapsbestämmelse ska ha stöd av och kunna hänvisas till en
paragraf i plan- och bygglagens fjärde kapitel.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta:


Att beställa detaljplan hos bygg- och miljönämnden för del av Hörby
45:1, Hörby väster, till en uppskattad kostnad av 250 tkr (planavgift)
och avsätta medel för utredningar till en uppskattad kostnad av 100
tkr.



Att uppdra åt kommundirektören att ingå planavtal som reglerar
kostnader mellan kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planering & Utveckling, 2020-04-16
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

13 (29)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/262

§ 314 Samråd - Översiktsplan för Hässleholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande
över Översiktsplan för Hässleholms kommun – samrådshandling.

Sammanfattning av ärendet
Hässleholms kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan.
Förslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 29 juni – 30 september 2020.
Hörby kommun är en av grannkommunerna till Hässleholm och delar
kommungräns i norra delarna av Hörby.
Hörby kommun framför i yttrandet att avgränsningen av det bullerfria
området i nära anslutning till kommungränsen ska ses över. Hörby föreslår
även ett förtydligande av namnen för områdena längs kommungränsen under
”riksintresse naturvård”. Hörby noterar också att den rid- och körled som
finns i kommunen och som är sammanbunden med Hässleholms kommun
och Perstorps kommun i ett nätverk av leder inte tas upp i samrådsförslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande
över Översiktsplan för Hässleholms kommun – samrådshandling

Beslutsordning
Ordförande ställer eget förslag under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Översiktsplan för Hässleholms kommun – Samrådshandling
Webbkarta tillgänglig på www.hassleholm.se/översiktsplan
Beslutet skickas till
Hässleholms kommun: byggnadsnamnden@hassleholm.se
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/159

§ 315 Motion från Gunvor Håkansson (C)
angående kameraövervakning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige:


Att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet
Gunvor Håkansson (C) lämnade 2018-04-20 in en motion angående
kameraövervakning i Hörby kommun. Kommunfullmäktige beslutade
201804-23 § 82 att motionen får ställas och överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning. 2019-06-12 § 274 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet till räddningschefen
för utredning av i vilken omfattning kommunens övervakningskameror är
aktiva samt vilket område som omfattas av kameravinkeln. Sedan motionen
väcktes har kamera installerats under november månad 2018 i Hörby tätort.
Det är kommunen som har köpt in kamerorna men driften av kamerorna
hanteras av Polisen. Kommunen har inte tillgång till materialet. Kommunens
ansvariga tjänstemän har en fortlöpande dialog med polisen gällande utsatta
platser i kommunen.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget att motionen anses
besvarad med tjänsteskrivelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-12 § 274
Tjänsteskrivelse – motion om kameraövervakning i Hörby kommun
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 82 Motion från Gunvor Håkansson (C)
angående kameraövervakning i Hörby kommun
Motion från Gunvor Håkansson (C) angående kameraövervakning i Hörby
kommun

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 315, forts
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kris- och säkerhetssamordnare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/399

§ 316 Ansökan om igångsättningstillstånd för
projekt Avfuktare till badanläggning
Vårdcentralen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att avslå begäran om igångsättningstillstånd för projekt Avfuktare till
badanläggning Vårdcentralen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte hösten 2019 om
igångsättningstillstånd för projekt Avfuktare till badanläggning Vårdcentralen.
Dialog har skett mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och
ekonomiavdelningen gällande projektet, och projektet är inte längre aktuellt.
Förslag till beslut blir därför avslag.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå begäran om
igångsättningstillstånd för projekt Avfuktare till badanläggning
Vårdcentralen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF 2020-08-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06 § 433
Tjänsteskrivelse KLF 2019-11-01
Tjänsteskrivelse SBF 2019-10-16 Delegationsbeslut avseende reinvesteringar
fastigheter – Avfuktare till badanläggning Vårdcentralen
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/400

§ 317 Ansökan om igångsättningstillstånd för
projekt Anpassning av källarplan
Vårdcentralen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att avslå begäran om igångsättningstillstånd för projekt Anpassning
av källarplan Vårdcentralen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte hösten 2019 om
igångsättningstillstånd för projekt Anpassning av källarplan Vårdcentralen.
Dialog har skett mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och
ekonomiavdelningen gällande projektet, och projektet är inte längre aktuellt.
Förslag till beslut blir därför avslag.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller begäran om att
igångsättningstillstånd avslås för projekt Anpassning av källarplan
Vårdcentralen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF 2020-08-27
Tjänsteskrivelse SBF 2019-10-16 (reviderad 2019-11-01), Delegationsbeslut
avseende reinvesteringar fastigheter - Anpassning av källarplan Vårdcentralen.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2019/410

§ 318 Ansökan om igångsättningstillstånd för
projekt Byte av markiser och hängrännor
Östraby skolor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att avslå begäran om igångsättningstillstånd projekt Byte av markiser
och hängrännor Östraby skolor.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte hösten 2019 om
igångsättningstillstånd för projekt Byte av markiser och hängrännor Östraby
skolor.
Ekonomiavdelningen gör bedömningen att projektet inte uppfyller kraven för
att vara investering enligt Hörby kommuns investeringspolicy. Begäran om
igångsättningstillstånd ska därför avslås.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår begäran om
igångsättningstillstånd för projekt Byte av markiser och hängrännor
Östraby skolor.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF 2020-08-27
Tjänsteskrivelse SBF 2019-10-16
Delegationsbeslut avseende reinvesteringar fastigheter - Byte av markiser och
hängrännor Östraby skolor
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/304

§ 319 Begäran om medel för Provtagning
Slättäng 5, f d brandövningsplats, beslut
enligt provtagningsplan och
markundersökning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:


Att bevilja 175 000 kr för att genomföra ålagd provtagning på
fastigheten Slättäng 5.



Att uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden att genomföra
provtagning under förutsättning att medel och igångsättningstillstånd
beviljas.

Sammanfattning av ärendet
Miljönämnden beslutade 2017-02-28 att förelägga (MN 2017/29) Tekniska
nämnden att ta fram en provtagningsplan samt genomföra en miljöteknisk
mark- och grundvattenundersökning på fastigheten Slättäng 5 för att
undersöka om eventuell förekomst av högfluorerade ämnen.
Sedan delgivningen av föreläggandet till tekniska nämnden så har en
provtagningsplan (2017-08-17) tagits fram med hjälp av en konsult, men den
miljötekniska mark- och grundvattenundersökningen har inte blivit
genomförd.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen:


Att bevilja 175 000 kronor för att genomföra ålagd provtagning på
fastigheten Slättäng 5.



Att uppdrag till tf förvaltningschef, tekniska nämnden att genomföra
provtagning under förutsättning att medel och igångsättningstillstånd
beviljas.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 319, forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2020-08-26
Tekniska nämnden 2020-08-20, § 145
Tjänsteskrivelse 2020-08-06-TN
Skrivelse från Hörbybostäder, daterad 2020-02-12
Mail Eslövs kommun, miljö 2018-01-16
Rapport Sweco daterad 2017-08-17
Provtagningsplan Sweco, bilaga 1
Miljönämndens beslut 2017-02-28, § 46
Rapport DM D-miljö dat november 2009
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens beslut skickas till:
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Räddningstjänsten
Ekonomichef
Controller
Redovisningsansvarig
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/302

§ 321 Gränsdragningslista för lokalvård
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att gränsdragningslistan för lokalvård daterad 2020-06-26 inte ska
fastställas av kommunstyrelsen då frågan hanteras av verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har 2020-08-20 § 141 beslutat att godkänna en
gränsdragningslista för lokalvård och föreslagit kommunstyrelsen att
godkänna densamma.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att gränsdragningslistan för lokalvård daterad 2020-06-26 inte ska
fastställas av kommunstyrelsen då frågan ska hanteras av
verksamheten.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att bifalles.
Beslutsunderlag
Gränsdragningslista 2021 - tillsvidare daterad 2020-06-26
Tekniska nämnden 2020-08-20 (2020-08-20 TN §141)
Tjänsteskrivelse 2020-06-26-TN
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Lokalvårdschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2019/359

§ 322 Riktlinjer för flaggning vid kommunens
anläggningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:


Att bifogade riktlinjer för flaggning vid kommunens anläggningar
godkännes under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
upphäva nu gällande regler för flaggning vid kommunens
anläggningar beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 164.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:


Att upphäva nu gällande regler för flaggning vid kommunens
anläggningar beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 164.

Reservation mot beslutet
Renaldo Tirone (S) och Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Flaggan är en symbol som används för att högtidliggöra eller uppmärksamma
händelser av olika slag. Det finns inget nationellt heltäckande regelverk för
olika flaggor för olika händelser, utan det är varje kommun som beslutar om
sitt sitt regelverk för hur kommunen vill flagga. Flaggning har ett stort
symbolvärde som bidrar till att uppmärksamma allmänna flaggdagar,
utländska besök, samt andra högtidliga tillfällen. Kommunens regler för
flaggning vid kommunens anläggningar reviderades senast
2017-11-27 av kommunfullmäktige § 164.
En styrmodell för Hörby kommun har under våren arbetats fram. I
styrmodellen definieras bland annat kommunens olika
styrdokumentskategorier och dess beslutsinstanser. Mot bakgrund av
styrmodellen är styrdokumentet i fråga av en sådan karaktär att dokumentet
bör hanteras som en riktlinje och ansvar för styrdokumentet bör innehas av
kommunstyrelsen.

§ 322 forts
Yrkanden

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Renaldo Tirone (S) yrkar:


Att föreslå kommunstyrelsen att de nu gällande reglerna för
flaggning vid kommunens anläggningar, beslutade av
kommunfullmäktige 2017-11-27 § 164, ska gälla som riktlinjer och
att liggande förslag om riktlinjer ska avslås.

Stefan Borg (SD) yrkar:


Att föreslå kommunstyrelsen besluta att bifogade riktlinjer för
flaggning vid kommunens anläggningar godkännes under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar upphäva nu
gällande regler för flaggning vid kommunens anläggningar beslutat
av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 164.



Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige upphäva
nu gällande regler för flaggning vid kommunens anläggningar
beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-27 § 164.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Renaldo Tirones (S) yrkande mot Stefan
Borgs (SD) yrkande och finner att Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-11
Förslag Riktlinjer för flaggning vid kommunens anläggningar
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 323 Uppdrag om att utreda Palmoljans
effekter på människor, miljö och ekonomi
i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheterna att
begränsa nyttjandet av palmoljor i Hörby kommuns verksamheter.

Sammanfattning
Frågan om vilken omfattning och inom vilka verksamheter som är aktuella för
om nyttjande av palmoljor i Hörby kommuns verksamheter har uppkommit.
Möjligheterna att begränsa nyttjandet bör ingå i uppdraget.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheterna att
begränsa nyttjandet av palmoljor i Hörby kommuns verksamheter.

Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att det bifalles.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/075

§ 324 Inkomna remisser
Sammanfattning av ärendet
Inga remisser finns noterade vid dagens möte.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 325 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning
Paul Eklund, HR-chef, informerar om följande ärenden:


Pågående arbetet med projektet ”Bemanna rätt” samt
utbildningsdagar kopplade till detta och kopplingen mellan projektet
”Bemanna rätt” och ”Heltid som norm”.

Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna
informationen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 326 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Olof Olsson, ekonomichef, informerar om följande ärenden:


Arbetet med delårsbokslutet per 2020-08-31 är inne i slutskedet.



Förslag på kommande statsbidrag som kommer att presenteras i
samband med att statsbudgeten för år 2021 offentliggörs.

Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att informationen ska godkännas.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 327 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Lena Mårtensson Stenudd, kommundirektör, informerar följande ärenden:


Möte angående Unikom och om dess planerade utveckling.



Kommande ägarsamråd med bolaget Mellanskånes Renhållnings AB
(Merab).

Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna
informationen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 328 Ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om följande ärenden:


Kraftringens AB



VA/räddningsnämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna informationen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

