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§ 232 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter uppropet enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid
sammanträdet närvarar tre ledamöter och en (1) tjänstgörande ersättare, se
protokollets förstasida.
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

2021-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 233 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Mona Olin (SD) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är torsdagen den 2 augusti
2021 klockan 14:00, kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen arbetsutskott har att utse ledamot att jämte ordförande
justera dagens protokoll samt bestämma tid och plats för justering.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Mona Olin (SD) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är torsdagen den 2 augusti
2021 klockan 14:00, kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott

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


Ärende åtta Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie
bostadsmarknad för nyanlända efter etableringsstöd hanteras som
ärende tolv.



Ärende nio Medborgarförslag om ändrat antal ledamöter och ersättare
i kommunstyrelsen hanteras som ärende 13.



Remiss om Naturvårdsplan för Hässleholms kommun,
BN 2016-1173 tillkommer och hanteras som ärende åtta.



Ärende tio Inkomna remisser utgår.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
föredragningslistan godkänns med följande ändringar:


Ärende åtta Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie
bostadsmarknad för nyanlända efter etableringsstöd hanteras som
ärende tolv.



Ärende nio Medborgarförslag om ändrat antal ledamöter och ersättare
i kommunstyrelsen hanteras som ärende 13.



Remiss om Naturvårdsplan för Hässleholms kommun,
BN 2016-1173 tillkommer och hanteras som ärende åtta.



Ärende tio Inkomna remisser utgår.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 235 Information om organisationens arbete
med uppfyllelse av fokusområden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Information noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om organisationens arbete med
uppfyllande av fokusområden enligt visionen antagen 2020-08-31 § 157.
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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Sammanträdesdatum

2021-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/155

§ 236 Information om VA-plan för Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om pågående arbete med
revidering av VA-plan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-08-09 § 159
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 197
Kommunstyrelsen 2021-06-07 § 126
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19 § 177
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-05
Projektdirektiv
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-03-22 VR § 46
Tjänsteskrivelse, MittSkåne Vatten, 2021-02-15
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/137

§ 237 Information om ny näringslivsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om pågående arbete med ny
näringslivsstrategi samt rekrytering av ny näringslivschef.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-17 § 196
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 157
Kommunstyrelsen 2021-04-12 § 91
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 102
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/125

§ 238 Försäljning Bosjö 5, Ernst Ahlgrensgatan 3
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:



Försälja fastigheten Hörby Bosjö 5 för en summa av
4 400 000 kr, till högstbjudande spekulant.
Med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare, att
underteckna till ärendet hörande köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun är sedan februari 2017 ägare till fastigheten Hörby Bosjö 5,
adress Ernst Ahlgrensgatan 3. Kommunen köpte fastigheten i syfte att
använda den för HVB-verksamhet. Köpeskillingen var 5 858 000 kr.
Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 77, beslut i ärendet gällande
försäljning.
Fastigheten lades ut till försäljning innan sommaren och en budgivning har
pågått. Det högsta budet är på 4 400 000 kr och lämnat av juridisk person,
näst högsta budet på 4 200 000 kr är lämnat av privatperson.
Yrkanden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:



Försälja fastigheten Hörby Bosjö 5 för en summa av
4 400 000 kr, till högstbjudande spekulant.
Med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare, att
underteckna till ärendet hörande köpehandlingar.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 216
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/253

§ 239 Remiss om Naturvårdsplan för
Hässleholms kommun, BN 2016-1173
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Hässleholm har tagit fram ett förslag till Naturvårdsplan för Hässleholms
kommun. Naturvårdsprogrammet för Hässleholms kommun antogs 2005 och
ska nu ersättas med dels en naturvårdsstrategi och dels en naturvårdsplan.
Synpunkter ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast
13 september 2021.
Naturvårdsplanen består av två delar, ett skriftligt dokument som ger en
bakgrund till naturvårdsplanen, och en digital karta. I den digitala kartan finns
områdesbeskrivningar för samtliga klass 1 områden men även klass 2 och 3 är
utpekade.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Yttrande angående Naturvårdsplan för Hässleholms kommun, BN 2016-1173
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Hässleholms kommun, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 240 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Hans Persson, ekonom, informerar om:


Ny skatteprognos från Sverige kommuner och regioner (SKR).



Information om kommande delårsrapport.

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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2021-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 241 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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


Pågående chefsutbildning.



Pågående arbete om facklig tid.



Förberedande arbete inför flytt av facklig expedition.



Grundutbildning i arbetsmiljö för samtliga chefer och skyddsombud.

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 242 Kommunikationsinformation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Information noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Präntare, kommunikationschef, informerar om:


Pågående arbete med strategiskt kommunikationsstöd.



Förberedande arbete inför framtagande av ny kommunikationsplan.



Rekrytering och personella förändringar.



Kommande planer inom kommunikationsavdelningen.

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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Sammanträdesdatum

2021-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/157

§ 243 Motion från Stefan Borg (SD) angående
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända
efter etableringstid
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Motionen anses besvarad.

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.

Yrkanden
Mona Olin (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Motionen anses besvarad.

Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Mona Olins (SD) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Mona Olins (SD) yrkande med
bifallsyrkande från Henrik Andersson (S) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2021-06-23 § 136
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2021-05-07
Tekniska nämnden 2021-06-17 § 110
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 75

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 243, forts
Kommunfullmäktige 2021-01-27 § 8
Kommunstyrelsen 2021-01-13 § 8
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-11 § 468
Tekniska nämnden, 2018-12-13 § 191
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-19
Socialnämnden 2018-04-29 § 235
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2018-11-05
Kommunfullmäktige, 2018-04-23 § 79
Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid
Beslut skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
Tekniska nämnden
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/080

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


Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
2021-02-16 inkom ett medborgarförslag gällande antalet ledamöter i
kommunstyrelsen. 2021-03-04 beslutade kommunfullmäktige att
medborgarförslaget får ställas och överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning inför beslut i kommunfullmäktige. Förslagsställaren yrkar att
antalet ledamöter ska minskas från 13 ledamöter och 9 ersättare till 7
ledamöter och 5 ersättare samt att styrelsens mandatperiod ska påbörjas från
och med det nyvaldas kommunfullmäktiges första sammanträde istället för nu
gällande ordning där kommunfullmäktiges mandattid löper till siste december.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Medborgarförslaget avslås.

Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Anders Larsson (C) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-07-21
Kommunfullmäktige, 2021-03-01 § 37
Medborgarförslag om ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
Beslut skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 245 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om:


Status gällande omorganisationen i och med bildande av de nya
sektorerna Livsmiljö, Bildning och Omtanke från och med den första
september.



Arbete med uppdragsbeskrivningar för chefer.



Nyanställning av kris- och säkerhetssamordnare.



Kommande plangruppsmöte.



Vakanta tjänster och kommande rekryteringar.



Pågående besöksnäringsarbete och varumärket Visit Mittskåne.



IT-stopp under helgen.

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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§ 246 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:


Pågående chefsutbildning och presentation av de fem fokusområdena.



Pågående översyn av HR-processer.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

