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§ 16 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet deltar fem ordinarie ledamöter, se protokollets förstasida.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att uppropet godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 17 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Utse Stefan Borg (SD) att jämte ordförande justera dagens protokoll
på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby 2021-02-03
klockan 11:30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse ledamot att jämte ordförande
justera dagens protokoll samt tid och plats för justeringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att utse Stefan Borg (SD) att jämte ordförande justera
dagens protokoll på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby
2021-02-03 klockan 11:00.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslistan
med följande revideringar:


Ärende ”Aktieägartillskott Hörby industrifastighets AB” – läggs till och
behandlas som ärende nummer 4.



Ärende ”Information om matbeställningar Tekniska nämnden och Barn- och
utbildningsnämnden” – behandlas som ärende nummer 5.



Ärende ”Ekonomisk information” hanteras som ärende 6.



Ärende ”Förslag till utbildning för förtroendevalda” – läggs till och
behandlas som ärende nummer 10.



Ärende ”Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid” – utgår

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med följande revideringar:


Ärende ”Aktieägartillskott Hörby industrifastighets AB” – läggs till och
behandlas som ärende nummer 4.



Ärende ”Information om matbeställningar Tekniska nämnden och Barn- och
utbildningsnämnden” – behandlas som ärende nummer 5.



Ärende ”Ekonomisk information” hanteras som ärende 6.



Ärende ”Förslag till utbildning för förtroendevalda” – läggs till och
behandlas som ärende nummer 10.



Ärende ”Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid” – utgår

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/527

§ 19 Aktieägartillskott Hörby industrifastighets
AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
 Godkänna förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till HIFAB.


Utställa till HIFAB en kapitaltäckningsgaranti om 28 mkr, med
giltighetstid till och med 2022-06-30.



Bemyndiga ekonomichef eller kommunchef att upprätta och attestera
samtliga nödvändiga handlingar för att genomföra aktieägartillskottet.

Sammanfattning av ärendet
Bolagets revisorer har konstaterat ett nedskrivningsbehov gällande bolagets
fastighetsbestånd, vilket innebär att bolagets bokförda egna kapital vid
årsskiftet 20/21 uppgår till ca – 10 mkr. (ca + 30 vid årsskiftet 19/20)
Det föreslagna aktieägartillskottet återställer nivån på det egna kapitalet till
nivån år 19/20 samt gör bolaget mer finansiellt robust genom att ytterligare
10 mkr tillförs det egna kapitalet bokföringsmässigt. (Ej likviditetsmässigt, då
bolaget har en god likviditet.)
Ärendet innebär ingen egentlig realekonomisk förändring, utan är av
bokföringsmässig karaktär. (Inga nya likvida medel behöver tillföras,
justeringen avser anpassning av för höga bokförda värden på fastigheterna
tidigare år.) Ärendet innebär heller ingen ökad risk för kommunkoncernen
jämfört med läget innan åtgärden, då inga nya externa lån upptas.
Aktieägartillskottet sker genom att kommunen skjuter till medel till HIFAB
genom att utfärda en revers om 50 mkr till HIFAB.
I nästa steg skriver kommunen ner värdet på aktieinnehavet i HIFAB om ca
42 mkr i kommunens / kommun koncernens bokslut år 2020.
Bokföringsmässigt belastar nedskrivningen resultatet för kommunen.
(Uppskattningsvis med 42 mkr.)
För att säkerställa bolagets åtaganden i samband med aktieägartillskottet
utställer kommunen en tidsbegränsad kapitaltäckningsgaranti t.o.m 22-06-30
om 28 mkr.
Efter beslut om återremiss (2021-01-25, § 5) i Kommunfullmäktige har en
extrainkallad bolagsstämma med HIFAB genomförts med beslut om att
verksamheten ska drivas vidare.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 19, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar:
 Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
förslaget gällande aktieägartillskott om 50 mkr till HIFAB.


Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige utställa till
HIFAB en kapitaltäckningsgaranti om 28 mkr, med giltighetstid till
och med 2022-06-30.



Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bemyndiga
ekonomichef eller kommunchef att upprätta och attestera samtliga
nödvändiga handlingar för att genomföra aktieägartillskottet.

Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Henrik Andersson (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lars-Göran Ritmer
(M) under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-02
Kommunfullmäktige 2021-01-25 (2021-01-25 KF §5)
HIFAB undertecknad kontrollbalansräkning
Kommunstyrelsen 2021-01-11 (2021-01-11 KS §7)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 (2021-01-07 KSAU §5)
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-01-06
Beslutet skickas till
Kopia av Kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Ekonomichef
Kommundirektör
HIFAB
Reservationer
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 20 Information om matbeställningar Tekniska nämnden och Barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Peter Siilak, tf. förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen och Caroline
Åkesson Larsson, skolchef och tf. förvaltningschef informerar om:


Upprättade matbeställningsrutiner avseende förskola, fritidshem och
skola samt verksamhetssystem för detta.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 21 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Olof Olsson informerar om:



Arbetet med Bokslut 2020
Utmaning av ekonomifunktionen

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/523

§ 22 Revidering av reglemente för Bygg- och
miljönämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige:


Att besluta anta reviderat förslag till reglemente för bygg- och
miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-09, § 215, att föreslå kommunfullmäktige en revidering av nämndens reglemente.
En av bakgrunderna till revideringsförslaget är en lagändring rörande
kommunens tillsynsskyldighet om tillsyn enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tillsynen enligt tobakslagen när det
gäller försäljning av tobaksvaror samt rökfria miljöer.
Den andra bakgrunden är ett förslag som ska möjliggöra en snabbare process
av detaljplanefrågor i kommunen.
Förslaget innebär att frågor rörande detalj- och översiktsplaner som regleras i
Plan- och bygglagen kap 3 – 7 flyttas till kommunstyrelsen. Processen för
detaljplaner som generellt ska fastställas i kommunfullmäktige kan därmed
starta i kommunstyrelsen i stället för bygg- och miljönämnden vilket leder till
1 – 2 månader kortare handläggningstid.
För de detaljplaner där kommunstyrelsen är beställare blir tidsvinsten
ytterligare upp till 3 månader. Blir kommunstyrelsen ansvarig nämnd för
planarbetet kan beslut om medel och att planen ska göras fattas på samma
sammanträde och planarbetet kan därefter startas upp.
Yrkanden
Ordförande yrkar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:


Att besluta anta reviderat förslag till reglemente för bygg- och
miljönämnden.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 22, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-21, kommunledningsförvaltningen
Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden, 2020-12-09, Dnr BMN 2020/169
Tjänsteskrivelse 2020-12-01, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Dnr BMN
2020/169
Förslag till reviderat reglemente för Bygg- och miljönämnden, Dnr 2018/126
Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/524

§ 23 Revidering av reglemente för
Kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


Att besluta anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutar att:


Redaktionella ändringar ska genomföras inför Kommunstyrelsens
behandling.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-09, § 215, att föreslå kommunfullmäktige en revidering av nämndens reglemente.
En av bakgrunderna till revideringsförslaget är en lagändring rörande
kommunens tillsynsskyldighet om tillsyn enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tillsynen enligt tobakslagen när det
gäller försäljning av tobaksvaror samt rökfria miljöer.
Den andra bakgrunden är ett förslag som ska möjliggöra en snabbare process
av detaljplanefrågor i kommunen.
Förslaget innebär att frågor rörande detalj- och översiktsplaner som regleras i
Plan- och bygglagen kap 3 – 7 flyttas till kommunstyrelsen. Processen för
detaljplaner som generellt ska fastställas i kommunfullmäktige kan därmed
starta i kommunstyrelsen i stället för bygg- och miljönämnden vilket leder till
1 – 2 månader kortare handläggningstid.
För de detaljplaner där kommunstyrelsen är beställare blir tidsvinsten
ytterligare upp till 3 månader. Blir kommunstyrelsen ansvarig nämnd för
planarbetet kan beslut om medel och att planen ska göras fattas på samma
sammanträde och planarbetet kan därefter startas upp.
Yrkanden
Ordförande yrkar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:


Att besluta anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Stefan Borg (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
redaktionella ändringar ska göras innan kommunstyrelsens behandling.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 23, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-21, kommunledningsförvaltningen
Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden 2020-12-09, Dnr BMN 2020/169
Tjänsteskrivelse 2020-12-01, Dnr BMN 2020/169
Förslag reviderat reglemente för kommunstyrelsen, Dnr 2017/153.
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Bygg- och miljönämnden
Kommunens revisorer
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/443

§ 24 Ändrad nämndstruktur för räddningstjänst
och vatten- och avloppsverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Kommundirektören uppdras att göra en översyn av liggande förslag
till styrdokument och avtal samt till kommande sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott inkomma med utlåtande om
alternativa lösningar med konsekvensbeskrivningar för vart och ett av
dessa.

Sammanfattning av ärendet
Höörs och Hörby kommuner samarbetar kring VA-verksamhet och
Räddningstjänst. Vid början av mandatperioden infördes en gemensam
nämnd för att styra de bägge verksamheterna. Under mandatperioden har den
strategiska betydelsen av både VA-verksamheten och Räddningstjänsten
uppmärksammats. Båda verksamheterna står inför stora utmaningar som
kräver såväl viktiga strategiska beslut som stora investeringar. För VAverksamhetens del ökar kraven på reningsverken och äldre ledningar och
reningsanläggningar behöver renoveras/bytas ut eller ersättas på annat sätt.
Även frågan om utökat vattenbehov i framtiden måste lösas. Frågan om hur
VA-verksamheten ska vara organiserad i framtiden har väckts. När det gäller
Räddningstjänsten ökar kraven på specialisering samtidigt som
rekryteringsläget blir allt svårare. Frågan om hur räddningstjänsten ska vara
organiserad i framtiden har väckts. Sammantaget finns det skäl att skapa en
nämnd per verksamhet för att förbereda verksamheterna på framtida
förändringar. Då det strategiska arbetet i nämnderna också väntas öka och
nämnderna behandlar kommunövergripande frågor så bör en tydligare
koppling mot respektive kommuns politiska ledning finns när man utser
ledamöterna, där representation från respektive kommunstyrelses
arbetsutskott bedöms som nödvändig. Förslaget innebär ingen ändring för
verksamheten mer än att malländringar och visst administrativt arbete som
bedöms kunna hanteras inom befintlig budget. Antalet ledamöter ökas vilket
eventuellt medför en något ökad kostnad av de politiska kostnaderna. Den
kan också minska i det fall en månadsarvoderad post tillsätts av någon som
fullgör sitt uppdrag på heltid. VA- och Räddningstjänstnämnde ska först ges
tillfälle att yttra sig över förslaget. Nästa sammanträde är den 22 mars varför
svarstiden ska anpassas till det. Därefter ska ärendet tas upp i respektive
kommuns kommunstyrelses arbetsutskott i april och vidare till
kommunfullmäktige för beslut i maj 2021.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 24, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Kommundirektören uppdras att göra en översyn av liggande förslag
till styrdokument och avtal samt till kommande sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott inkomma med utlåtande om
alternativa lösningar med konsekvensbeskrivningar för vart och ett av
dessa.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Skrivelse kommunalrådVARäddningstjänstnämn
Reglemente Räddningstjänstnämnd FÖRSLAG 2021-01-21
Reglemente VAnämnd FÖRSLAG 2021-01-21
Samverkansavtal räddningstjänst FÖRSLAG 2021-01-07
Samverkansavtal VA FÖRSLAG 2021-01-07
Reglemente VA räddningstjänst fastställd, nu gällande reglemente
Samverkansavtal vatten och avlopp – 20180926, nu gällande avtal
Beslutet skickas till
VA-Räddningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/060

§ 25 Förslag till utbildning för förtroendevalda
intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:


Utbildningen ska genomföras och kommundirektör och ekonomichef
uppdras att tillsammans med PWC och kommunrevisionen förbereda
utbildningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens sakkunniga revisor PwC har inkommit med ett förslag om
utbildning för kommunens samtliga förtroendevalda i kommunstyrelse och
nämnder gällande intern kontroll.
Yrkanden
Ordförande yrkar föreslå kommunstyrelsen:


Utbildningen ska genomföras och kommundirektör och ekonomichef
uppdras att tillsammans med PWC och kommunrevisionen förbereda
utbildningen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Förslag till utbildning för förtroendevalda intern styrning och kontroll - PwC
Beslutet skickas till
PwC
Kommundirektör
Ekonomichef
Samtliga nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/027

§ 26 Inkomna remisser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Översända remissförfrågan till Barn- och utbildningsnämnden.
Eventuellt svar återrapporteras till Kommunstyrelsen.



Samrådsremiss för anläggning av ny stambana. Hässleholm-Lund i
Skåne län expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen för besked
om eventuell påverkan på Hörby kommun och inkomma med förslag
till beslut om eventuellt remissen ska besvaras.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har 2021-01-18 beretts möjlighet att lämna synpunkter på:


Promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i
skolan” (U2021/00301), daterad 2021-01-18. Remissvaren ska ha
kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 15 april 2021.

Samrådsremiss för anläggning av ny stambana. Hässleholm-Lund i Skåne län.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:


Översända remissförfrågan till Barn- och utbildningsnämnden.
Eventuellt svar återrapporteras till Kommunstyrelsen.



Samrådsremiss för anläggning av ny stambana. Hässleholm-Lund i
Skåne län expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen för besked
om eventuell påverkan på Hörby kommun och inkomma med förslag
till beslut om eventuellt svar.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-01-18
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

18 (20)

Sammanträdesdatum

2021-02-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 27 HR - chefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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






Ombyggnad receptionen avseende säkerhetsutgångar.
Föreskrift från Arbetsmiljöverkets (AFS 2020:5) om arbetsanpassning
som träder i kraft 2021.
Projektet ”Bemanna rätt” och projektledare för detta.
Förändringsarbete kommunledningskontoret med avseende på den
nya organisationen.
Information om företagshälsovården

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

19 (20)

Sammanträdesdatum

2021-02-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 28 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, t.f. kommundirektör, informerar om följande ärenden:


Förstudie/beslutsunderlag angående ny brandstation till kommande
sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

20 (20)

Sammanträdesdatum

2021-02-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 29 Ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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







Status smittspridning till följd av coronavirus i Hörby kommun och
kommunens verksamheter samt pågående vaccinationsordning.
Informationsmöte 2021-02-03 angående ärendet om förändrad
nämndstruktur VA och räddningstjänsten.
Styrelsemöte med SkåneNordost 2021-02-04
Styrelsemöte Skånes kommuner 2021-02-05
Prisutdelning på kommande sammanträde med Kommunstyrelsen.
Information om planerad uppvaktning av Tom Kristensson som har
vunnit juniorvärldsmästerskapet i rally.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

