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§ 84 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 85 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Utse Renaldo Tirone (S) att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby,
2021-03-19, klockan 10:30.

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 kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Utse Renaldo Tirone (S) att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby,
2021-03-19, klockan 10:30.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 86 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Föredragningslistan godkänns.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Föredragningslistan godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Information om säkerhetssystem för
krisledning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Dan Bengtsson, kris- och säkerhetssamordnare, informerar om digitalt
säkerhetssystem för krisledning.
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
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§ 88 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Olof Olsson, ekonomichef, informerar om:


Pågående arbete med bokslut för 2020.

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
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Dnr KS 2021/012

§ 89 Ekonomisk månadsuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det noteras till protokollet att:


Arbetsutskottet har tagit emot information om upprättad
månadsrapport, muntligen på dagens sammanträde 2021-03-17 och
skriftligen genom upprättad månadsrapport 2021-02-28 som har
bilagts kallelsen.

Sammanfattning av ärendet
Olof Olsson, ekonomichef, och Pontus Schygge, controller, informerar om
upprättad månadsrapport 2021-02-28, gällande driftsredovisning,
investeringar och exploatering samt kommunens likviditet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det noteras
till protokollet att:


Arbetsutskottet har tagit emot information om upprättad
månadsrapport, muntligen på dagens sammanträde 2021-03-17 och
skriftligen genom upprättad månadsrapport 2021-02-28 som har
bilagts kallelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Månadsrapport Hörby kommun 2021-02-28
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/098

§ 90 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet, samt att



Uppdra till HR-chef och tf. kommundirektör att fortsätta
rekryteringsprocessen gällande aktuell kandidat för tjänsten sektorchef
Omtanke.

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


Tf. kommundirektör.



Pågående arbete med rekrytering av sektorchef för sektor Omtanke.



Möte med Arbetsmiljöverket om arbetsmiljön i Hörby kommun.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet, samt att



Uppdra till HR-chef och tf. kommundirektör att fortsätta
rekryteringsprocessen gällande aktuell kandidat för tjänsten sektorchef
Omtanke.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/465

§ 91 Remiss – Samråd om Regionplan för Skåne
2022–2040
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttrandet kompletteras med
tillägg och förtydliganden enligt nedan:


Den kommunala självbestämmanderätten – huruvida dokumenten ska
vara guidande eller styrande.



Har inte tagit höjd för kommunernas översiktsplaner –
bedömningsgrunder och målsättningar.



Vikten av kollektivtrafik ska poängteras.





Riksväg 13 ska vara utpekad som viktig infrastruktur i hela dess
sträckning, idag pratar man bara om sträckan Hörby-Höör.
Energiförsörjning – distributionen rustas för framtiden.



Olika skalor på kartor samt att teckenförklaringar saknas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Avge yttrande över förslaget till Regionplan för Skåne 2022 - 2040 i
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 inklusive bilagor,
med tillägg och förtydliganden ovan.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till Regionplan
för Skåne 2022-2040. Yttrande har tagits fram i dialog mellan
medlemskommunerna i Skåne Nordost. Utöver gemensamma synpunkter är
det upp till respektive kommun inom Skåne Nordost att lägga till egna
synpunkter i specifika frågor. Bedömningen är att synpunkter relevanta för
Hörby kommun återfinns i det gemensamma yttrandet och att inget tillägg
behövs. Förslag till beslut är att avge yttrande över förslaget till Regionplan
för Skåne 2022-2040 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 91, forts

Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att yttrandet inför
kommunstyrelsens behandling kompletteras enligt nedan:


Den kommunala självbestämmanderätten – huruvida dokumenten ska
vara guidande eller styrande.



Har inte tagit höjd för kommunernas översiktsplaner –
bedömningsgrunder och målsättningar.



Vikten av kollektivtrafik ska poängteras.





Riksväg 13 ska vara utpekad som viktig infrastruktur i hela dess
sträckning, idag pratar man bara om sträckan Hörby-Höör.
Energiförsörjning – distributionen rustas för framtiden.



Olika skalor på kartor samt att teckenförklaringar saknas.

Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Avge yttrande över förslaget till Regionplan för Skåne 2022 - 2040 i
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 inklusive bilagor,
med tillägg och förtydliganden enligt ovan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Ordförande ställer eget tilläggsyrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07 § 12
Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Bilaga 1: Förslag på text Tillväxtmotorn
Bilaga 2: Fördjupning
Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till
Regionplan för Skåne 2022 - 2040 med tillhörande bilagor 20201210
Beslutet skickas till
Region Skåne
Planering & Utveckling
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/081

§ 92 Förfrågan om oförändrat tillköp trafik för
trafikåret 2022 från Skånetrafiken
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Trafiktillköp för trafikåret 2022 ska vara oförändrat jämfört med
trafikåret 2021.

Sammanfattning av ärendet
Skånetrafiken har skickat ut en förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret
2022. Ett oförändrat trafiktillköp innebär att samma tillköp som avtalats för
trafikåret 2021 avtalas på nytt inför trafikåret 2022.
För trafikåret 2021 önskade Hörby kommun göra tillköp för kvälls- och
helgturer för närtrafik. Skånetrafiken meddelade då att på grund av
fordonsbrist inte var möjligt att göra tillköp för 2021. Skånetrafiken har
meddelat att de inte heller kan teckna avtal om utökat trafiktillköp för trafikår
2022.
Förslaget till beslut innebär ett oförändrat trafiktillköp för trafikåret 2022.
Vilket innebär en ökad kostnad på 210 966 kr på grund av kraftigt minskat
resande, trots en optimistisk prognos för 2022.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Trafiktillköp för trafikåret 2022 ska vara oförändrat jämfört med
trafikåret 2021.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF. 2021-02-24
Tillköpsbrev 2022 - Förfrågan om oförändrat tillköp av trafikåret 2022
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering & Utveckling
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2016/179

§ 93 Förslag till samråd av ny Energi- och
klimatplan för Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Godkänna förslag till samrådshandling av Energi- och klimatplan för
Hörby kommun.



Remittera samrådshandlingen av Energi- och klimatplan för Hörby
kommun för yttrande under perioden 2021-04-12 – 2021-06-30 med
tillägg i följebrevet att samtliga nämnder i organisationen ombeds
kommentera om delmål 3 ska formuleras med fokus på minskade
nettoutsläpp av växthusgaser i stället för fossilbränslefrihet.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett lagkrav på att alla kommuner ska ha en energiplan. Under 2017
fattades beslut att avsätta medel för framtagande av en energi- och klimatplan
för att uppfylla det kravet.
Till den nya energi- och klimatplanen har en nulägesanalys och en
fördjupningsrapport tagits fram samt två workshops har hållits för att ta fram
mål och åtgärder för planen.
Ett samrådsförslag av Energi- och klimatplan har nu tagits fram och föreslås
remitteras till berörda för synpunkter. Förslaget innehåller mål,
arbetsområden, ställningstaganden och åtgärder. Nio tillhörande bilagor
beskriver bland annat bakgrund, nuläge, lagkrav och planen i ett sammanhang.
Under samrådstiden kommer samtliga nämnder, kommunalägda bolag och
externa aktörer såsom exempelvis grannkommuner och Länsstyrelsen ha
möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Dessa ligger sedan till
grund för eventuella förändringar och kompletteringar i planen innan ärendet
bereds för antagande i kommunfullmäktige.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 93, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Godkänna förslag till samrådshandling av Energi- och klimatplan för
Hörby kommun.



Remittera samrådshandlingen av Energi- och klimatplan för Hörby
kommun för yttrande under perioden 2021-04-12 – 2021-06-30 med
tillägg i följebrevet att samtliga nämnder i organisationen ombeds
kommentera om delmål 3 ska formuleras om med fokus på minskade
nettoutsläpp av växthusgaser i stället för fossilbränslefrihet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-02-01
Förslag till samrådshandling av Energi- och klimatplan för Hörby kommun
inklusive bilagor 2021-02-01
Följebrev för samråd av Energi- och klimatplan för Hörby kommun
Kommunstyrelsen 2017-03-13 § 61
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Miljöstrateg
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/061

§ 94 Information om arbetet med avfallsplan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby löper ut 31 december 2021. I
enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner har
kommundirektörerna i samråd med Vd:n på MERAB initierat ett projekt att
ta fram en ny avfallsplan som ska ta vid när den nuvarande löper ut. Arbetet
samordnas genom en projektanställning i Eslövs kommun på 25 procents
arbetstid i 18 månader.
På grund av pandemin som råder kommer förankringsarbetet under
framtagandet av den nya planen te sig lite annorlunda än vanligt.
Förtroendevalda ges möjlighet att under projektets gång kontakta
projektledaren via för att ställa frågor och komma med informella synpunkter
för partiets räkning. Kontaktuppgifter och mer information om projektet
finns i bilagt informationsbrev.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-02-09
Information om framtagande av en ny avfallsplan 2022-2025 2021-01-29
Inskickat frågeformulär Åtgärdsprgrammet för havsmiljö, ÅPH 23, 2021-0202
Avfallsplan kort projektbeskrivning, 2021-02-02
Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby, inför ägarsamråd, 2021-02-02
Avfallsplan detaljerad tidsplan, 2021-02-02

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 94, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Gruppledare till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
Miljöstrateg
Förvaltningschefer
Eva Hedenfelt, projektledare i Eslövs kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/103

§ 95 Ansökan om projektbidrag Askeröd IF
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Bevilja 400 tkr som nettokostnadsförstärkning år 2021 till Kultur- och
Fritidsnämnden för anläggande av konstgräsplan i Askeröd.

Sammanfattning av ärendet
Askeröds If ansöker om bidrag för anläggande av konstgräsplan i Askeröd.
Askeröds IF har under många år arbetat för att utveckla föreningens
verksamhet genom anläggande av konstgräsplan. För föreningen innebär en
”året runt plan” en ökad möjlighet för verksamhet i byn.
Föreningen har genom aktivt bidragssökande lyckats själv finansiera 80% av
den totala projektkostnaden.
Fotboll är kommunens största föreningsverksamhet för barn och unga. Under
årets varma tid, då spel på vanligt gräs fungerar, finns det i kommunen
sammanlagt 10 fullstora 11-manna fotbollsplaner, varav 6 drivs av föreningar.
Under vinterhalvåret delar 5 föreningar på en fullstor 11-manna och en 7 –
manna konstgräsplan, vilket inte täcker det behov som finns för en så stor
verksamhet.
Med ytterligare en konstgräsplan i Hörby Kommun ökar tillgängligheten för
fotbollen. En annan effekt blir att inomhustider frigörs för inomhusidrotter
då mer fotboll generellt kan bedrivas utomhus.
Askeröds idrottsplats med dess verksamhet är en central och viktig plats för
byn. En mötesplats som stärker bygden. Att fortsätta utveckla och satsa på
platsen är ett led i att erbjuda en levande landsbygd.
Den totala projektkostnaden beräknas till 5,8 mkr varav Askeröds IF saknar
1 140 tkr
Kultur- och Fritidsnämnden har en total budget på 250 tkr för projekt och
investeringar till föreningslivet. Ett projekt av den här storleken behöver
hanteras av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beviljar utökade medel till Kultur- och Fritidsnämnden för
att möjliggöra för Askeröds IF att genomföra projektet.
Det beviljade bidraget finansieras genom att 400 tkr av de totalt 1 mkr kronor
som satsades på landsbygdsutveckling i budgeten för 2021 tas i anspråk.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 95, forts

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Bevilja 400 tkr som nettokostnadsförstärkning år 2021 till Kultur- och
Fritidsnämnden för anläggande av konstgräsplan i Askeröd.

Ander Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anders Larsson (C)
under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-11
Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-16, §13
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsnämnden, 2021-02-09
Askeröd IFs projektbidragsansökan
Askeröd IFs historik och dagsläge gällande konstgräsprojekt
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomichef
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/008

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


Godkänna redovisningen.



Medborgarförslag om att täcka kostnader från Migrationsverket (KS
2019/390) – tas upp i kommunfullmäktige för beslut om det ska
väckas.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas härmed
följande obesvarade medborgarförslag.
A. Medborgarförslag har passerat kommunallagens krav om
handläggning inom ett år (3 av 14 medborgarförslag i redovisningen).
B. Medborgarförslag har passerat gränsen vid återrapportering i oktober
2021 (om inte avgjort tidigare).
C. Medborgarförslag har passerat vid återrapportering i april 2022
(om inte avgjort tidigare).
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Godkänna redovisningen.



Medborgarförslag om att täcka kostnader från Migrationsverket (KS
2019/390) – tas upp i kommunfullmäktige för beslut om det ska
väckas.


Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-22
Bilaga – Sammanställning efter nämnder

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 96, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/009

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


Redovisning av obesvarade motioner godkänns.



Motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om kostenhetens
måltidshantering i Hörby kommun (KS 2019/389) – tas upp i
kommunfullmäktige för beslut om den ska väckas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente
ska obesvarade motioner redovisas kommunfullmäktige två gånger per år i
april och oktober. Motioner har sorterats enligt följande:
A. Motioner har passerat kommunallagens krav om handläggning inom
ett år (19 av 36 motioner i redovisningen).
B. Motioner har passerat gränsen vid återrapportering i oktober 2021
(om inte avgjort tidigare).
C. Motioner har passerat vid återrapportering i april 2022 (om inte
avgjort tidigare).
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Redovisning av obesvarade motioner godkänns.



Motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om kostenhetens
måltidshantering i Hörby kommun (KS 2019/389) – tas upp i
kommunfullmäktige för beslut om den ska väckas.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-09
Bilaga - Sammanfattning obesvarade motioner sortering nämnder, 2921-03-09

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 97, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/023

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


Godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas härmed
följande nämndbeslut gällande medborgarförslag.
Medborgarförslag – Åtgärda problem med höga farter och buskörning på
Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen (KS 2020/260), inkom 2020-06-25.
Tekniska nämnden beslutade 2021-02-24 § 26 att:
Avslå önskemålet om hastighetsdämpande åtgärder på Verkstadsgatan och
Kristianstadsvägen, med motiveringen att farthinder försvårar
framkomligheten för bussar och utryckningsfordon.
Medborgarförslaget anses besvarat.
Medborgarförslag – Skräpplockstationer (KS 2020/222), inkom 2020-06-01.
Tekniska nämnden beslutade 2020-09-23 § 167 att:
Ge tf. förvaltningschef tekniska nämnden i uppdrag att införskaffa 1 st
skräpplockarstation med tillhörande påsar under en prövoperiod, till en
kostnad om 10 000 kr.
Placera skräpplockarstationen på ett fundament vid lämplig plats.
Medborgarförslaget anses besvarat.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Godkänna återrapporteringen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-11

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 98, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Tekniska nämnden
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/329

§ 99 Motion från Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna,
Vänsterpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och SPI om
chefskonferens på Örenäs slott
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Motionärerna yrkar att
- kommunfullmäktige omedelbart beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda vad som verkligen har skett på chefskonferensen på Örenäs Slott
- en oberoende utredning görs av en auktoriserad advokatbyrå om det
inträffade och dess hantering
- utredning gör om kommundirektörens agerande i ärendet, är agerandet
förenligt med gällande lagstiftning och de krav man kan förväntas ställa på
kommunens högsta tjänsteman?
- åtgärder skyndsamt vidtas när utredningarna är redovisade.
På kommunstyrelsen uppdrag har advokatbyrå Moll Wendén genomfört en
utredning kring omständigheterna på chefskonferensen på Örenäs slott 3-4
september.
Den externa utredningen som gjorts på initiativ av kommunen visar att det
inte har förekommit några sexuella trakasserier eller kränkande
särbehandlingar på chefsinternatet, samt att anställningen för två chefer har
avslutats.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Justerande

Anse motionen besvarad.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 99, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-12
Motion 2020-09-24
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 198
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/515

§ 100 Medborgarförslag om ändrat antal
ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslutar att:


Bifalla medborgarförslaget.

Reservation mot beslutet
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande ändrat antal ledamöter och ersättare
i kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Bifalla medborgarförslaget.

Mona Olin (SD) yrkar bifall till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Anders Larsson (C) yrkar avslag till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mona Olin (SD) mot
avslagsyrkande från Anders Larsson (C) under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.
Renaldo Tirone (S) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-01-13
Medborgarförslag, 2020-12-07
Kommunfullmäktige 2021-01-23 § 14
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

28 (34)

Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/054

§ 101 Indexuppräkning av sotningstaxan i Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslut att:


Fatta beslut om föreslagen indexuppräkning om 5,2% från och med
den 1 maj för taxan gällande sotning och brandskyddskontroll i Hörby
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande avtal mellan Hörby Kommun och Hörby Sotnings AB ska
taxan årligen justeras med tillämpning av sotningsindex som fastställs av
Sveriges Kommuner och Regioner.
Sedan avtalet tecknades (februari 2018) har ingen justering av taxan skett. Det
innebär en viss svårighet att tillämpa sotningsindexet korrekt, eftersom
sotningsindex 2020 bygger på att sotningsindex 2019 antogs mellan april 2019
– juli 2019. Räddningstjänsten har tillsammans med Hörby Sotnings AB
kommit fram till att ett lämpligt värde är 5,20 %, vilket motsvarar index för
om sotningsindex 2019 hade antagits i april 2019. Det är således den högsta
indexuppräkningen som är möjlig för införande i februari 2021.
I Höörs kommun är avtalet mellan kommun och sotningsentreprenör
utformat på annat vis. Det innebär att sotningsentreprenören själv utför den
årliga justeringen enligt sotningsindex, utan beslut från VR-nämnden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslut att:


Fatta beslut om föreslagen indexuppräkning om 5,2% från och med
den 1 februari för taxan gällande sotning och brandskyddskontroll i
Hörby kommun.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämnden för VA och Räddningstjänsten, 2021-01-22
Nämnden för VA och räddningstjänst 2021-01-18 § 15
Cirkulär-20-50 Sotningsindex 2020 SKR

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 101, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
VA- och räddningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/137

§ 102 Uppdrag om ny näringslivsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Tf. kommundirektör uppdras att arbeta fram förslag till
näringslivsstrategi som ska gälla fram till 2026 samt arbeta fram
förslag på nya arbetsformer för näringslivsrådet.



Status för uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsens
arbetsutskott vid sammanträdet den 5 maj.



Uppdraget ska vara slutfört under oktober 2022 för politisk
behandling.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare näringslivsstrategi har gällt period 2017–2020 och därför finns behov
att ta fram en ny.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen beslutar att:


Tf. kommundirektör uppdras att arbeta fram förslag till
näringslivsstrategi som ska gälla fram till 2026 samt arbeta fram
förslag på nya arbetsformer för näringslivsrådet.



Status för uppdraget ska återrapporteras till Kommunstyrelsens
arbetsutskott vid sammanträdet den 5 maj.



Uppdraget ska vara slutfört under oktober 2022 för politisk
behandling.

Mona Olin (SD) yrkar bifall till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Tf. kommundirektör
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/027

§ 103 Inkomna remisser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:





Information om samråd - LIS-Plan, ett tematiskt tillägg av
översiktsplan för Östra Göinge kommun - besvaras inte.
Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter
med elektroniska materiel och metoder, Riksarkivet - besvaras inte.
Remiss Vattenmyndighetens samråd om Förslag till
miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft - besvaras
inte.
Remiss Hörby kommuns Naturvårdsprogram - besvaras och överlämnas
till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inför KSAU 2 mars har remiss har inkommit enligt nedan:





Information om samråd - LIS-Plan, ett tematiskt tillägg av
översiktsplan för Östra Göinge kommun.
Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter
med elektroniska materiel och metoder, Riksarkivet.
Remiss Vattenmyndighetens samråd om Förslag till
miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft.
Remiss Hörby kommuns Naturvårdsprogram.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:





Justerande

Information om samråd - LIS-Plan, ett tematiskt tillägg av
översiktsplan för Östra Göinge kommun - besvaras inte.
Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter
med elektroniska materiel och metoder, Riksarkivet - besvaras inte.
Remiss Vattenmyndighetens samråd om Förslag till
miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft - besvaras
inte.
Remiss Hörby kommuns Naturvårdsprogram - besvaras och överlämnas
till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 103, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-03
Beslutet skickas till
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 104 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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


Pågående arbete med omorganisationsarbetet vad gäller
riskbedömning och styrdokument.



Utvecklingsarbete Unikom och att ledningsgruppen ska fungera som
digitaliseringsråd.



VA- och räddningstjänstnämnden bereder ärendet om ny
brandstation.



Valnämnden har haft sitt första sammanträde inför valet 2022.

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
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Sammanträdesdatum

2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 105 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:


Utvecklingsarbete gällande ärendeberedning, uppföljning och
återrapportering.



Genomfört möte med arbetsmiljöverket om arbetsmiljö.



Genomfört möte med revisionen angående bokslutet för 2020.



Kommande möte med trygghetsrådet 2021-03-17.



Pågående arbete med att förändrad organisation för handikapprådets
som själva har föreslagit att bli ett tillgänglighetsråd.



Studiebesök brandstationen och visning av film om händelseförloppet
vad gäller branden från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB).



Genomfört 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

