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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 62 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde tjänstgör fyra ordinarie ledamöter och en
tjänstgörande ersättare, se protokollets förstasida.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att uppropet godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer get yrkade under proposition och finner att detta bifalles.
_____

Justerande

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


Utse Mona Olin (SD) att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby
2021-03-04, klockan 13.15.

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 kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Utse Mona Olin (SD) att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby
2021-03-04, klockan 13.15.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föredragningslistan godkänns
med följande revideringar:


Avbrytande utmaning ekonomiavdelningen tillkommer.



Avbrytande upphandling ekonomiavdelningen tillkommer.



Information om lönebildning i Hörby kommun tillkommer.



Ansökan om utökad budgetram för drift av Önnebo som
gruppbostad enligt LSS utgår.

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med följande revideringar:


Avbrytande utmaning ekonomiavdelningen tillkommer.



Avbrytande upphandling ekonomiavdelningen tillkommer.



Information om lönebildning i Hörby kommun tillkommer.



Ansökan om utökad budgetram för drift av Önnebo som
gruppbostad enligt LSS utgår.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Information från Räddningstjänsten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Räddningschef Per Björkman informerar om:


Räddningstjänstens framtida verksamhet och inriktning på kort sikt
gällande arbete med ny brandstation, personella frågor, ny
räddningstjänstnämnd, reformerad lagstiftning.



Räddningstjänstens framtida verksamhet och inriktning på lång sikt
kopplat till klimatförändringar, åldrande befolkning, urbanisering,
globalisering, och digitalisering och ny teknik.



Räddningstjänstens ekonomiska situation.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/071

§ 66 Information om ny busshållplats i Östraby
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Planeringssamordnare Carin Holst informerar om:


Pågående arbetet med ny busshållplats i Östraby.



Kostnader som kommunen står för.



Tidpunkt för nybyggnation.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, SBF, 2021-04-04
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/074

§ 67 Svar på samrådsremiss för anläggning av
höghastighetsjärnväg Hässleholm - Lund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:


Att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande
över Samrådsremiss för anläggning av höghastighetsjärnväg
Hässleholm – Lund.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket planerar en ny dubbelspårig stambana mellan Hässleholm och
Lund. I arbetet ingår även att undersöka framtida stationer vid Hässleholm
och Lund.
Trafikverket Region Syd har tagit fram samrådshandlingar för anläggning av
ny järnväg för sträckan Hässleholm-Lund. Det här samrådet är det tredje av
fyra planerade samråd under lokaliseringsutredningen som pågår 2019-2023.
Under samråd 3 presenteras utkast på olika lokaliseringsalternativ.
Förslag till yttrande har tagits fram där vikten av centrala stationsläge för
höghastighetståg i Lund och Hässleholm belyses.
Yrkanden
Ordförande yrkar föreslå kommunstyrelsen besluta:


Att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande
över Samrådsremiss för anläggning av höghastighetsjärnväg
Hässleholm – Lund.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse; SBF, 2021-02-04
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-02-03 § 26
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Trafikverket
Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/027

§ 68 Inkomna remisser - Nu fråga om svar på
remiss angående Trafikverkets utpekande
av riksintressen för kommunikationer
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Remissen översänds till samhällsbyggnadsförvaltningen för
handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Remiss har inkommit:


Remiss trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer.
Remisstiden är 1 februari till 23 april 2021.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Remissen översänds till samhällsbyggnadsförvaltningen för
handläggning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-11
Missiv och sändlista, Trafikverket översyn riksintressen
Svarsmall för Trafikverkets remiss gällande översyn av riksintressen
Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion
Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/051

§ 69 Ansökan om igångsättningstillstånd för
investering ”Projektering och ombyggnad
gatubelysning Slagtoftaslingan, etapp 2”
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Ombyggnad
gatubelysning Slagtoftaslingan, etapp 2”.



Uppdra till tf förvaltningschef/gata/parkchef att genomföra projektet.



Inte ge ekonomisk kompensation till tekniska nämnden för ökade
kapitalkostnader.

Sammanfattning av ärendet
Ombyggnaden delas upp i två etapper. I etapp 1 ingår projektering av båda
etapperna samt utbyggnad av belysningsanläggningen inklusive armaturer och
belysningscentral. Etapp 2 kommer att omfatta resterande för
belysningsanläggningen. Ombyggnaden av belysningsanläggning kommer
minska drifts- och energikostnader.
Armaturerna bytes till led-armaturer med betydligt färre driftstimmar.
Åtgärden kommer att medföra minskade driftskostnader med cirka 3 tkr/år
och energikostnaden minskar med cirka 8 tkr/år.
Budgetmedel inryms inom tekniska nämndens investeringsbudget genom
överföring av medel från år 2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Ombyggnad
gatubelysning Slagtoftaslingan, etapp 2”.



Uppdra till tf förvaltningschef/gata/parkchef att genomföra projektet.



Inte ge ekonomisk kompensation till tekniska nämnden för ökade
kapitalkostnader.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 69 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-08
Kalkyl ombyggnad belysning Slagtoftaslingan etapp 2 daterad 2021-01-21
Förstudie Projektering och ombyggnad gatubelysning Slagtoftaslingan, etapp
1-2, daterad 2020-05-29
Delegationsbeslut avseende - Investering Projektering och
ombyggnadgatubelysning Slagtoftaslingan etapp 2
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Tf. förvaltningschef
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/333

§ 70 Ansökan om stöd till verksamheten vid
Skånes Arkivförbund 2021
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Skånes Arkivförbunds ansökan om kommunalt bidrag för 2021 avslås.

Sammanfattning av ärendet
Skånes Arkivförbund har i en skrivelse till Hörby kommun, daterad
2020-09-15, ansökt om kommunalt bidrag om 10 000 kr för 2021.
Skånes Arkivförbund är en ideell förening med medlemmar från enskilda och
offentliga arkivverksamheter samt organisationer, föreningar och mindre
företag. Verksamheten finansieras främst genom kommunala bidrag, regionalt
anslag från Region Skåne, statliga bidrag från Kulturrådet samt genom
medlems- och hyllavgifter.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Skånes Arkivförbunds ansökan om kommunalt bidrag för 2021 avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-08
Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2021 daterad
2020-09-15
Beslutet skickas till
Skånes Arkivförbund
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/052

§ 71 Ansökan om igångsättningstillstånd för
inköp av fordon till Kommunservice
fastighet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Bevilja igångsättningstillstånd för inköp av fordon till en summa av
125 tkr till Kommunservice fastigheter.



Uppdra till tf. förvaltningschef att genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunservice fastigheter med placering på Panncentralen har efter en
mindre omorganisation två förvaltare som jobbar därifrån. Arbetet är delat
med arbetsledning/förvaltning på båda tjänsterna.
Förvaltarna delar idag på ett fordon. Denna lösning är inte hållbar. En av
förvaltarna är dessutom brandman, vilket betyder att bilen försvinner vid olika
tillfällen.
Budgetmedel för projektet inryms inom tekniska nämndens
investeringsbudget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Bevilja igångsättningstillstånd för inköp av fordon till en summa av
125 tkr till Kommunservice fastigheter.



Uppdra till tf. förvaltningschef att genomföra projektet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-08
Ansökan om igångsättningstillstånd för inköp av fordon till Kommunservice
fastighet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 71 forts
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Tf. förvaltningschef
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/063

§ 72 Ansökan om kommunbidrag - Stöd till
Grannsamverkan (SAMBO)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


SSF Stöldskyddsföreningens ansökan om kommunalt bidrag för
2021–2022 avslås.

Sammanfattning av ärendet
SSF Stöldskyddsföreningen har i en skrivelse till Hörby kommun, daterad
2021-02-01, ansökt om kommunalt bidrag för 2021–2022.
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam,
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar,
ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå),
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, Riksbyggen
och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag
av ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för
verksamheten.
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i
Sverige.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att:


SSF Stöldskyddsföreningens ansökan om kommunalt bidrag för
2021–2022 avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-08
Sammanfattning GSV resultat
Stöd till Grannsamverkan, daterad 2021-02-01
Meddelande, 2021-02-02

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 72 forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
SSF Stöldskyddsföreningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-03-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2019/070

§ 73 Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Bevilja medel om 4,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
för ”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” och samtidigt bevilja
igångsättningstillstånd för projektet.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.



Uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden att utföra projektet
”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” under förutsättning att
medel om 4,5 mkr beviljas ur kommunstyrelsens investeringsbudget
och att igångsättningstillstånd beviljas.

Reservation mot beslutet
Anderson Larsson (C) reserverar sig muntligen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen LSS hyr i dagsläget lokaler på Vallgatan 2 av extern
hyresvärd. Kontraktet är uppsagt med avflyttning den 31/5 2021.
Socialförvaltningen ska flytta sin dagliga verksamhet till Gullregnsgården.
Enhetschefen för LSS och personal har besiktat lokalerna på Gullregnsgården
vån 1 och meddelat att efter färdigställande, mycket väl kan passa deras
verksamhetsbehov och önskemål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att ett färdigställande av vån 1,
kommer kostnaden att uppgå till 4,5 mkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att:

Justerande



Bevilja medel om 4,5 mkr ur kommunstyrelsens investeringsbudget
för ”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” och samtidigt bevilja
igångsättningstillstånd för projektet.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.



Uppdra till tf förvaltningschef, tekniska nämnden att utföra projektet
”Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1” under förutsättning att
medel om 4,5 mkr beviljas ur kommunstyrelsens investeringsbudget
och att igångsättningstillstånd beviljas.

Utdragsbestyrkande
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§ 73 forts
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mona Olin (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande och bifallsyrkanden under proposition och
finner att detta bifalles.
Henrik Andersson (S) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2021-02-18 §28
Tjänsteskrivelse 2021-02-08-TN
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Ekonomichef
Controller
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

18 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

19 (29)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/418

§ 74 Motion från Sandra Vighagen (KD) och
Mikael Olsson (KD) om hantering av
motioner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) inkom 2020-11-09
(Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 244) med en motion avseende hantering
av motioner med yrkanden:
(1) Att en policy samt riktlinjer för hantering av motioner tas fram som sedan
kommunfullmäktige beslutar om.
(2) Att beredningen av motioner ska ske så att fullmäktige kan besluta i
ärendet inom 9 månader från att ärendet väckts genom motionen. Motioner
ska beredas så skyndsamt som möjligt.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Avslå motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-12-09
Kommunfullmäktige, 2020-11-30 § 244
Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD), 2020-11-09
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2018/157

§ 75 Motion från Stefan Borg (SD) angående
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända
efter etableringstid
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Översända ärendet till tekniska nämnden och socialnämnden för
ytterligare beredning och uppdatering av underlaget.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Borg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
Att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden och socialnämnden samt berörda
förvaltningar i uppdrag att säga upp hyreskontrakten när den tvååriga
etableringstiden tar slut för de nyanlända som tilldelats ett boende i Hörby
kommun enligt bosättningslagen.
Att ge tekniska nämnden och socialnämnden samt berörda förvaltningar i
uppdrag att upprätta ett krav om att kommunanvisade nyanlända som fått
boende enligt Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning (2016:38), ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden
efter att etableringstiden har upphört.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 79 att motionen får ställas och
att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 § 8 att återremittera ärendet till
Kommunstyrelsen för ytterligare beredning och uppdatering av underlaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Översända ärendet till tekniska nämnden och socialnämnden för
ytterligare beredning och uppdatering av underlaget.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 75 forts
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-01-27 §8
Kommunstyrelsen 2020-01-13 §8
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-11 KSAU §468
Tjänsteskrivelse 2018-11-19-TN
Tekniska nämnden 2018-12-13 §191
Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 180905 ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända
Socialnämndens arbetsutskott 2018-11-15 SNAU §334
Socialnämnden 2018-11-29 §235
Kommunfullmäktige 2018-04-23 §79
Tjänsteskrivelse, KLF, 2018-04-17
Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/389

§ 76 Motion från Hans Frank (L) och Jens
Rosberg (L) om kostenhetens
måltidshantering i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


Då kommunfullmäktige inte beslutat att motionen får ställas hänskjuts
ärendet till ett kommande möte.

Sammanfattning av ärendet
2019-10-31 inkom Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) med en Motion
angående ny Kostenhetens måltidshantering i Hörby kommun.
Motionsställarna yrkar i motionen:
Att Hörby kommun initierar en grundlig utredning där en av
förutsättningarna är att lägga kostenhetens verksamhet på entreprenad.
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. I underlaget för
organisationsförändringen (se ärende KS 2020/147) av kommunens
förvaltningar har bland annat kommunens måltidsverksamhet pekats ut som
en lämplig verksamhet att konkurrensutsätta.
Yrkanden
Ordförande yrkar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:


Då kommunfullmäktige inte beslutat att motionen får ställas hänskjuts
ärendet till ett kommande möte.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-11-11
Motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L)
Beslutet skickas till
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2020/216

§ 77 Avbrytande utmaning
ekonomiavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Avbryta inkommen utmaning gällande ekonomiavdelningen.

Sammanfattning av ärendet
Serkon AB har tidigare inkommit med en begäran om att utmana kommunens
ekonomiavdelning, vilken beviljats av kommunstyrelsen. Därefter påbörjades
en upphandlingsprocess.
Förutsättningarna för utmaningen/upphandlingen har förändrats. Under
upphandlingsprocessen har konstaterats bristande konkurrens. Vidare har
strukturen inom avdelningen förändrats, vilket utgör bakgrunden till förslaget
om avbrytande av utmaningen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att:


Avbryta inkommen utmaning gällande ekonomiavdelningen.

Henrik Andersson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande och bifallsyrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-01
Kommunstyrelsen, 2020-06-08 § 142
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-05-29
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Upphandlingsenheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/243

§ 78 Avbrytande upphandling
ekonomiavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Avbryta upphandlingen gällande ekonomiavdelningen.

Sammanfattning av ärendet
Serkon AB har tidigare inkommit med en begäran om att utmana kommunens
ekonomiavdelning, vilken beviljats av kommunstyrelsen. Därefter påbörjades
en upphandlingsprocess.
Förutsättningarna för utmaningen/upphandlingen har förändrats. Under
upphandlingsprocessen har konstaterats bristande konkurrens. Vidare har
strukturen inom avdelningen förändrats, vilket utgör bakgrunden till förslaget
om avbrytande av utmaningen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att:


Avbryta upphandlingen gällande ekonomiavdelningen.

Henrik Andersson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-01
Kommunstyrelsen, 2020-06-08 § 142
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-05-29
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Upphandlingsenheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 79 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Olof Olsson informerar om:


Ekonomisk omvärldsanalys.



Det pågående arbetet med Hörby kommuns bokslut för 2020.



Kommunens långsiktiga ekonomiska åtaganden.



Kommunens lönekostnader.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

25 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 80 Information om Lönebildning i Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Marie Bergström, HR-specialist, informerar om:


Lönebildning i Hörby kommun bestående av lönekartläggning,
löneanalys, löneöversyn och lönepolitisk viljeinriktning.

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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§ 81 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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


Pågående rekrytering av sektorchefer.



Arbete med nytt samverkansavtal.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 82 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, tf. kommundirektör, informerar om:


Ägarmöte Unikom.



Ledningsgruppsmöte 2021-03-02.



Nämndsordförandegruppsmöte.



Pågående arbete med riskbedömning organisationsförändringar.



Arbete med ekonomiska styrprinciper gällande räddningstjänsten.



Arbete ska börjas med ny näringslivsstrategi.



Pågående miljöutredningar gällande Stavröd.



Personella förändringar.

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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§ 83 Kommunstyrelsens 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:


Möte 2021-03-04 med kommundirektör och
kommunstyrelseordförande i Höör kommun angående MittSkåne
Vatten.



Arbete med näringslivsstrategi.



Möte om handikapprådets framtida organisering.



Extrainkallat kommunstyrelsemöte och kommunfullmäktigemöte
2021-03-05.



Styrelsemöte Kraftringen AB.



Officiell inbjudan till kommunstyrelses ordförande till möte med
Kronprinsessparet.

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

