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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 329 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar 5 ordinarie ledamöter.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna
uppropet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget förslag under proposition och finner att de bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 330 Val av justeringsman
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att utse Lars-Göran Ritmer (M), att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll måndagen den 5 oktober kl. 15.30 på
Kommunledningskontoret, Ringsjövägen 4, Hörby.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse justeringsman som tillsammans
med ordförande ska justera dagens protokoll samt tid och plats för
justeringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott utser Lars-Göran
Ritmer (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
måndagen den 5 oktober kl. 15.30 på Kommunledningskontoret,
Ringsjövägen 4, Hörby.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 331 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslistan
med följande ändringar:


Ärende 7, Remiss Starkare kommuner - Med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget SOU 2020:8 – utgår.



Ärende 13, Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt utbyte av
värmekälla Råby 34:7 – utgår.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till föredragningslista för dagens sammanträde föreligger.
Yrkanden
Ordförande yrkar att förslag till föredragningslista ska godkännas med
följande ändringar:


Ärende 7, Remiss Starkare kommuner - Med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget SOU 2020:8 – utgår.



Ärende 13, Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt utbyte av
värmekälla Råby 34:7 – utgår.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/319

§ 332 Fulltofta samfällighetsförening
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:


Att Hörby kommun inte ska ta över Fulltofta samfällighetsförenings
befintliga anläggning i dess nuvarande utformning och utifrån rådande
avtal.

Sammanfattning av ärendet
Fulltofta samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning
innehållande ledningsnät och pumpstation för vatten och spillvatten.
Gemensamhetsanläggningen omfattar 8 fastigheter och är idag ansluten till
den allmänna anläggningen via avtal. Anläggningen byggdes 2013.
I husgruppen finns ytterligare en fastighet som tidigare ingick i samfälligheten
men som numera har utgått. Samfälligheten har en intern tvist som i sak
handlar om svårigheter att driva in de avgifter som finns beslutat i föreningen.
Skrivelse från samfälligheten har inkommit till Mittskåne Vatten med en
förfrågan om möjligheterna till att låta Mittskåne Vatten ta över befintlig
anläggning och under vilka förutsättningar det kan ske.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att Hörby kommun inte ska ta över Fulltofta
samfällighetsförenings befintliga anläggning i dess nuvarande utformning och
utifrån rådande avtal.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2020-08-31, VR §54
Tjänsteskrivelse Mittskåne Vatten, 2020-08-17, VR 2020/158
Bilaga 1. Avtal mellan Hörby Fulltofta-samfällighet och Mittskåne Vatten,
2019-05-21.
Bilaga 2. PM – Rättsliga förutsättningarför VA till Hörby Fulltofta
Samfällighetsförening. 2020-08-14., Advokatfirman Lindahl KB.
Karta
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/318

§ 333 VA-taxa 2021 Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för år 2021.



Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Mittskåne Vatten har arbetat fram en 10-årig investeringsplan för Hörby
kommun. Det finns ett stort investeringsbehov för att möta ökad befolkning
och exploateringar samtidigt som befintliga anläggningar behöver
moderniseras och få ökad kapacitet precis som ledningsnätet. I kommunen
finns cirka 50 mil ledningsnät och ett 50-tal anläggningar. I investeringsplanen
finns endast med de större investeringar som är beslutade t ex utbyggnader till
befintliga områden samt förnyelse och kapacitetsökning av befintliga
ledningar och anläggningar. Kostnaden för ny vattenförsörjning är t ex inte
med i simulering av intäktsbehov eftersom den ännu inte är beslutad.
Övergripande utredning visar att investeringskostnaden kommer att vara i
storleksordningen 25 - 100 miljoner beroende på vilken lösning kommunen
väljer.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för år
2021 samt att godkänna information
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2020-08-31 § 62
Tjänsteskrivelse - VA-taxa Hörby kommun 2021
Va-taxa- För Hörby kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning - 2021
PM Avsättning till investeringsfond
PM VA taxa Hörby nya tabeller 20200824
Beslutet skickas till
VA-räddningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/101

§ 334 Förfrågan om oförändrat tillköp av trafik
för trafikåret 2021
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Besluta om inriktning för närtrafikens omfattning 2021 enligt alternativ C i
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Att godkänna tillköp av helgturer samt morgon- och kvällstur för
samtliga närtrafikområden. Kostnaden för år 2021 minskar med 186
tkr jämför med trafikår 2020.
 Uppdra planarkitekt att föra en dialog med Skånetrafiken för att få till
stånd ovan inriktning.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun beslutade i april att efterfråga ytterligare alternativ utöver
oförändrat tillköp.
Hörby kommun har mottagit tre kostnadsberäkningar från Skånetrafiken för
tillköp av trafik för trafikåret 2021. De tre alternativen är: A) oförändrat
tillköp, B) tillägg av helgturer samt C) tillägg av helgturer och en morgon- och
en kvällstur på vardagar. Samtliga tre alternativ medför en minskning av
kostnaderna för trafiktillköpen på grund av ett minskat resande.
Skånetrafiken meddelar 2020-09-24 att det inte finns möjlighet att utöka
närtrafikens omfattning. De fordon som finns behövs för att täcka upp för
serviceresor som kör färre personer i samma bil p g a pågående pandemi.
Skånetrafiken förutsätter att det blir likadant även kommande år 2021.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Besluta om inriktning för närtrafikens omfattning 2021 enligt alternativ C i
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08
 Att godkänna tillköp av helgturer samt morgon- och kvällstur för
samtliga närtrafikområden. Kostnaden för år 2021 minskar med 186
tkr jämför med trafikår 2020.
 Uppdra planarkitekt att föra en dialog med Skånetrafiken för att få till
stånd ovan inriktning.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 334, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-24
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-09-08
Tillköp Hörby 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens beslut skickas till:
Skånetrafiken
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/017

§ 335 Delårsrapport II 2020-08-31 för Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att godkänna delårsrapport II för Hörby kommun, perioden
200101 – 200831.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska upprätta delårsbokslut minst 1 gång per år.
Ekonomin har väsentligt förbättrats jämfört med ekonomirapport
per 20-04-30.
Se bilagt delårsbokslut.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till
delårsrapport 2 för Hörby kommun.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget förslag under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-28
Delårsrapport II, Hörby kommun, januari-augusti 2020
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommundirektör
Ekonomichef
Controller
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/011

§ 336 Intern kontroll 2020 för kommunstyrelsen
inklusive handlingsplaner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:


Att godkänna rapport över genomförd intern kontroll.

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.
För att säkerställa att dessa mål uppnås har kommunstyrelsen beslutat anta en
intern kontroll-plan för 2020. Rapporten över verksamheternas kontroller
bifogas ärendet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att godkänna förslag till internkontroll 2020 inklusive
handlingsplaner för kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition och finner att det
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-22
Rapport Intern kontroll 2020 för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Avdelningar på kommunledningsförvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/008

§ 337 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige:


Att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas obesvarade
medborgarförslag i ärendet KS 2020/008.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget förslag under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunens samtliga nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/009

§ 338 Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige:


Att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 33 redovisas
obesvarade motioner i ärendet KS 2020/009.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta förslå kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget förslag under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-09
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samtliga av kommunens nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/023

§ 339 Återrapportering av nämndernas beslut i
medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige:


Att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas nämndbeslut
gällande medborgarförslag i ärende KS 2020/023.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-09
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2017/046

§ 340 Val av ersättare för stämmoombud
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:




Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 289, utse
Ekonomichef Olof Olsson som ersättare i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB för kommunens ordinarie stämmoombud
Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd.
Beslutet gäller till och med 2022 års årsstämma.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2019-12-02 § 289 bland annat beslutat att utse
stämmoombud och ersättare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Då
kommunen har en ny ekonomichef föreslås ovan ändring av nämnda beslut.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att
 Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 289, utse
Ekonomichef Olof Olsson som ersättare i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB för kommunens ordinarie stämmoombud
Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd.
 Beslutet gäller till och med 2022 års årsstämma.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kansli och ledningsstöd
Ekonomichef
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2015/301

§ 341 Marköverlåtelseavtal, del av Hörby
Pugerup 36
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:


Att godkänna Marköverlåtelseavtal inklusive bilagor för del av Hörby
Pugerup 36 med undantag för den del som rör särskild
överenskommelse gällande återställning av marken om 340 000 kr
vilken avstyrks i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun äger exploateringsfastigheten Hörby Pugerup 36.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13, § 63, att teckna markanvisningsavtal
med Hörbygårdens Mejeri AB. Markanvisningen innebar att bolaget, fram till
och med 2019-06-30, hade en option att ensam förhandla med kommunen
om en överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal för området.
Markanvisningsavtalet har sedan förlängts vid två tillfällen; till och med
2020- 02-28 samt till och med 2020-08-31.
Bygglov i enlighet med huvudprinciperna i markanvisningsavtalet har sökts
för område A och beviljats av bygg- och miljönämnden 2020-08-19, § 117.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen:


Att godkänna Marköverlåtelseavtal inklusive bilagor för del av Hörby
Pugerup 36 med undantag för den del som rör särskild
överenskommelse gällande återställning av marken om 340 000 kr
vilken avstyrks i sin helhet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Marköverlåtelseavtal inkl. bilagor
Förlängning av markanvisningsavtal
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/075

§ 342 Inkomna remisser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att samrådsremissen ska överlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för ställningstagande inför ett
eventuellt yttrande till Tomelilla kommun.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till
tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040. Den
26 augusti 2020 §104 godkände Kommunstyrelsen att ställa ut förslaget för
samråd. Nu har myndigheter, företag och medborgare möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget. Natur- och parkprogram är ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden
rörande områden med sammanhängande och kvalitativa natur- och
vattenstrukturer, ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter av
stor betydelse för människan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
samrådsremissen ska överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för
ställningstagande inför ett eventuellt yttrande till Tomelilla kommun.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Samrådsremiss Dnr 2020/147.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 343 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör, Lena Mårtensson Stenudd, lämnar information om
personalärende.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att
godkänna informationen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 344 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef, Olof Olsson, informerar om:


Ekonomiskt läge beträffande förening som har hyresavtal med
kommunen.



Budgetberedning inför 2021 startar 2020-10-07

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

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 345 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör, Lena Mårtensson Stenudd, informerar om:


Inkommen framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen om begäran
om arbetsmiljöåtgärd.

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

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 346 Ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD) informerar om:









Stabilt Covid - 19 läge i kommunen.
Äldreboenden i kommunen öppnas 2020-10-01 för besökare.
Riktlinjer för hur dessa besök ska gå till är under upparbetning.
Budgetmöte 2021 startas upp nästa vecka.
Kommande ägardialog med Kommunförbundet Skåne.
Utvecklingen av området som benämns Vårdcentralen.
Att flyttningen från Trollbäckens förskola är påbörjad.
Bombhotet på Lärcentret och hur incidenten hanterats.
Rankningen från Svenskt Näringsliv.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna
informationen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget förslag under proposition och finner att det bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

