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§ 268 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter uppropet enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid
sammanträdet närvarar fyra 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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§ 269 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Lars-Göran Ritmer (M) utses att jämte ordförande justera
sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 11 oktober
klockan 12.00, kommunhuset, Ringsjövägen 4.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens 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:


Lars-Göran Ritmer (M) utses att jämte ordförande justera
sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 11 oktober
klockan 12.00, kommunhuset, Ringsjövägen 4.

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

Justerande

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


Ärendet Förvärv av fastigheten Killhult 1:76 tillkommer och hanteras
till ärende 7.



Ärendet Information om ny brandstation tillkommer och hanteras till
ärende 8.



Ärendet Nybyggnation särskilt boende äldreomsorg tillkommer och
hanteras till ärende 9.



Ansökan om planbesked på Häggenäs 2:17 hanteras som ärende 12.

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


Ärendet Förvärv av fastigheten Killhult 1:76 tillkommer och hanteras
till ärende 7.



Ärendet Information om ny brandstation tillkommer och hanteras till
ärende 8.



Ärendet Nybyggnation särskilt boende äldreomsorg tillkommer och
hanteras till ärende 9.



Ansökan om planbesked på Häggenäs 2:17 hanteras som ärende 12.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/118

§ 271 Naturvårdsprogram för Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anta Naturvårdsprogram för Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Planering och Utveckling har tagit fram ett Naturvårdsprogram för Hörby
kommun. Programmet ska ses som ett rådgivande underlag till all fysisk
planering och myndighetsutövning, både på kommunal och regional nivå
samt en objektiv kunskapssammanställning över områden med höga
naturvärden i kommunen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anta Naturvårdsprogram för Hörby kommun.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-09-06 § 187
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-07-07.
Naturvårdsprogram för Hörby kommun, 2021-07-08
Bygg- och miljönämndens beslut 2021-04-21 § 67.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/142

§ 272 Samarbetsavtal för vattenvårdsprogram
Kävlingeån 2022–2027
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Godkänna förslag till förnyat samarbetsavtal och åtgärdsprogram för
Kävlingeån 2022–2027.

Sammanfattning av ärendet
Kävlingeåns vattenråd har lämnat förslag till förnyat samarbetsavtal för
Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022–2027. Nuvarande samarbetsavtal kring
vattenvårdande åtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde gäller för perioden
2012-2021 och löper ut 2021-12-31. Handlingarna innefattar förutom förslag
förnyat samarbetsavtal 2022-2027 även Vattenvårdsprogram Kävlingeåns,
Åtgärdsplan för vattenvård, som utgör en fortsättning på det program som
gäller för nuvarande period samt en förstudie ”Hållbart vatten i Kävlingeån”
som är en beskrivning av hur arbetet har bedrivits och förutsättningar inför
det fortsatta arbetet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Godkänna förslag till förnyat samarbetsavtal och åtgärdsprogram för
Kävlingeån 2022–2027.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-04
Samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022–2027, uppdaterat
avtal
Bilaga 1 Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022–2027
Bilaga 2 Hållbart vatten i Kävlinge - förstudie
Följebrev till samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdprogram 2022–2027
Beslutet skickas till
Kävlingeåns vattenråd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/475

§ 273 Markanvisning för del av Hörby 43:47,
Stattena norra område B
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
 Kommunen skall ansöka hos Lantmäteriet om att avstycka
fastigheterna Bjärsjölagård 5 och Bordsjö 3 till totalt 6 fastigheter.
 Godkänna ändring av markanvisningsavtal till att innefatta förlängning
av detsamma, byggnation av 6 parhus samt kostnadsreglering av
lantmäteriförrättning enligt bilaga 1.
Reservation mot beslutet
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Markanvisning för fastigheterna Bjärsjölagård 5 och Bordsjö 3 var under
perioden 2019-12-19 – 2020-02-14 ute på anbud där JW Hus AB:s anbud
valdes. Anbudet innefattade bostadsrätter i form av fyra radhuslängor med
fyra lägenheter i varje länga dvs. 16 lägenheter. Markanvisningsavtal tecknades
med JW Hus AB 2021-02-25. I maj 2021 sökte JW Hus AB bygglov på
6 parhus med 2 lägenheter i varje vilket innebär totalt 12 lägenheter. Detta är
en ändring av utförandet och en minskning av antalet lägenheter och strider
därmed mot markanvisningsavtalet I detaljplanen har man en byggrätt på ca
1000 kvm för flerbostadshus och ca 300 kvm för parhus. Detta innebär att i
och med att JW Hus AB nu vill bygga parhus har deras byggrätt ändrats från
ca 1000 kvm per fastighet till 300 kvm per fastighet. Med de föreslagna
åtgärderna kommer varje fastighet bebyggas med 720 kvm, vilket är en
överyta på 420 kvm motsvarande 140 % avvikelse. Fastigheterna bildades
efter anbudsförfarandet och innan dess fanns inga exakta gränser. Enligt
JW Hus AB får flerbostadshusen inte plats efter fastighetsbildningen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
 Kommunen skall ansöka hos Lantmäteriet om att avstycka
fastigheterna Bjärsjölagård 5 och Bordsjö 3 till totalt 6 fastigheter.
 Godkänna ändring av markanvisningsavtal till att innefatta förlängning
av detsamma, byggnation av 6 parhus samt kostnadsreglering av
lantmäteriförrättning enligt bilaga 1.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mona Olin (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 273, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Lars-Göran Ritmer (M) och Mona Olin (SD) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Tillägg till markanvisningsavtal
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Markanvisning för Stattena Norra, område B
Aktkarta
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/362

§ 274 Förvärv av fastigheten Killhult 1:76
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Bevilja medel om 2 miljoner kronor ur kommunstyrelsens
investeringsbudget för förvärv och iordningsställande av fastigheten
Killhult 1:76 till förskoleverksamhet.



Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att genomföra förvärv och
iordningställande av fastigheten Killhult 1:76 under förutsättning att
medel och igångsättningstillstånd beviljas.

Reservation mot beslutet
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Henrik Andersson (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Sektor Bildning har inkommit med önskemål om att kommunen förvärvar
fastigheten Killhult 1:76. Fastigheten ligger med direkt anslutning till
Killhultskola och dess skolgård. Denna kan på ett enkelt sätt införlivas inom
nuvarande verksamhet på skolan. Förskoleverksamheten kan med mindre
ombyggnad mycket väl inrymmas i fastigheten. Trädgården kan byggas om till
en bra lekplats för denna åldersgrupp.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Bevilja medel om 2 miljoner kronor ur kommunstyrelsens
investeringsbudget för förvärv och iordningsställande av fastigheten
Killhult 1:76 till förskoleverksamhet.



Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att genomföra förvärv och
iordningställande av fastigheten Killhult 1:76 under förutsättning att
medel och igångsättningstillstånd beviljas.

Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Lars-Göran Ritmer (M) och finner att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 274, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunservice, 2021-10-04
Mail från sektor Bildning, 2021-09-29
mail från sektor Bildning, 2021-09-30
Bild på Killhult 1:76
Situationsplan
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 275 Information om ny brandstation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Peter Siilak, samhällsbyggnadschef, informerar om status gällande arbete med
byggnation av ny brandstation och föroreningar i marken.
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 2018/307

§ 276 Nybyggnation särskilt boende
äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:




Tekniska nämnden uppdras att utreda förutsättningar för
nybyggnation av särskilt boende i enlighet med socialnämndens beslut
2021-08-26 § 164.
Utredningen ska presenteras senast vid kommunstyrelsens
sammanträde den 6 december.
Finansiering sker genom ett utökat utrymme på driften 2021 upp till
150 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har hemställt till kommunstyrelsen att det finns behov av ett
nybyggt Särskilt boende (Säbo) med ca. 60 platser. Investering för byggnation
behöver beräknas.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:




Tekniska nämnden uppdras att utreda förutsättningar för
nybyggnation av särskilt boende i enlighet med socialnämndens beslut
2021-08-26 § 164.
Utredningen ska presenteras senast vid kommunstyrelsens
sammanträde den 6 december.
Finansiering sker genom ett utökat utrymme på driften 2021 upp till
150 tkr.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-04
Behov och tillgång av särskilda boendeformer
Framtida behov av SÄBO-platser
Gunvor Håkansson (C) - övrigt (SNAU 2021-08-12 § 181)
Hörby Kommunprognos 2021
Hörbys befolkningsprognos 2020–2029
Lillemor Widh (S) - reservation (SNAU 2021-08-12 § 181

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Platssituation 2021
Socialnämnden 2021-08-26 SN § 164

§ 276, forts
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-12 § 181.
Socialnämndens 2021-03-25 - § 63
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/313

§ 277 Trygghetsåtgärder Nya torg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att:
 Bevilja kommunservice gata/park medel om 520 tkr för trygghetshöjande
åtgärder på Nya torg i Hörby, samt bevilja igångsättningstillstånd.

Sammanfattning av ärendet
Kommunservice gata/park har mottagit flertalet synpunkter från allmänheten
gällande en upplevd otrygghet kring Nya torg i Hörby. På vinterhalvåret då
mörkret infaller tidigt på eftermiddagen, upplevs torget som mörkt och otryggt.
Kommunservice gata/park föreslår därför uppsättning av permanent belysning i
träden som ramar in torget. Belysningen kommer öka tryggheten men även skapa
en mysig och inbjudande atmosfär för de som besöker området. Den nya
belysningen inbjuder även till eventuella framtida julmarknader på torget.
Kostnader för armatur, uppsättning och omkoppling beräknas uppgå till 520 000
kr. Kommunservice gata/park har i Hörby kommuns trygghetsråd 2021-09-01
lyft frågan om utökad belysning på Nya torg. Det finns avsatta medel för
trygghetshöjande åtgärder att nyttja för detta ändamål. Det beviljade bidraget
finansieras genom att 520 tkr av de totalt 1 mkr kronor som satsades på
trygghetsskapande åtgärder i budgeten för 2021 tas i anspråk.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
 Bevilja kommunservice gata/park medel om 520 tkr för trygghetshöjande
åtgärder på Nya torg i Hörby, samt bevilja igångsättningstillstånd.
Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Anders Larsson (C) och Henrik Andersson (S) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Samhällsbyggnadschef
Projektledare gata/park
Ekonomichef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/318

§ 278 Ansökan om igångsättningstillstånd för
trygghetshöjande åtgärder Ågatan
Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att:
 Bevilja kommunservice gata/park medel om 100 tkr för trygghetshöjande
åtgärder längs Ågatan i Hörby, samt bevilja igångsättningstillstånd.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har mottagit flertalet klagomål och synpunkter från allmänheten
gällande upplevd otrygghet kring Aktivitetshuset på Ågatan i Hörby.
Buskörningen skapar osäkerhet och otrygghet för övriga ungdomar som besöker
Aktivitetshuset eller befinner sig i området. Det finns också en intilliggande
spontanidrottsplats vars besökare drabbas av buskörningen. För att öka
tryggheten längs denna gata förslår kommunservice gata/park ett stängselstaket
vid båda parkeringarna på Ågatans västra sida. Kostnad för dessa
trygghetshöjande åtgärder beräknas uppgå till 100 000 kr. Sektorchef för
Livsmiljö har i Hörby kommuns trygghetsråd 2021-09-01 lyft frågan om
problematiken utanför Aktivitetshuset. Det finns avsatta medel för
trygghetshöjande åtgärder att nyttja för detta ändamål. Det beviljade bidraget
finansieras genom att 100 tkr av de totalt 1 mkr kronor som satsades på
trygghetsskapande åtgärder i budgeten för 2021 tas i anspråk.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
 Bevilja kommunservice gata/park medel om 100 tkr för trygghetshöjande
åtgärder längs Ågatan i Hörby, samt bevilja igångsättningstillstånd.
Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Anders Larsson (C) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Tjänsteskrivelse, 2021-09-10
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Samhällsbyggnadschef
Sektorchef Livsmiljö
Projektledare gata/park
Ekonomichef
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/321

§ 279 Ansökan om planbesked på Häggenäs 2:17
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:






Bevilja planbesked, enligt 5 kap 2–5 § plan- och bygglagen (2010:900).
Meddela den sökande att förslagets lämplighet ska prövas genom
detaljplaneprocessen och att planläggning avses inledas.
Debitera avgiften för planbesked om 10 250 kronor enligt Taxa för
kommunstyrelsens verksamhet enligt plan- och bygglagen.
Ta fram en ny detaljplan för Häggenäs 2:17, i syfte att pröva marken
för att utöka befintlig verksamhet (Häggenäs Sjukhem).
Uppdra åt kommundirektör att teckna planavtal med sökande.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Häggenäs 2:17 har ansökt om planbesked i syfte att
kunna utöka befintlig verksamhet som innefattar vård och boende.
Fastigheten ligger söder om Ludvigsborg, längs Fulltoftavägen. Fastigheten är
privatägd och idag planlagda som Vård och Boende. Området är inte utpekat
som utbyggnadsområde i kommunens gällande översiktsplan.
Området föreslås planläggas med samma användning som befintlig detaljplan,
men med ökad byggrätt. Förslaget innefattar en utökning av byggrätten med
15 % av fastighetsarean: från 20 % till 35 %. Detaljplanen ska pröva
lämpligheten av denna utökning. Enligt ansökan föreslås i första etappen en
utbyggnad av orangeri, men bygglovet för detta är redan beviljat som mindre
avvikelse på befintlig detaljplan. Nuvarande exploateringsgrad inklusive
orangeriet är 22 %.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
 Bevilja planbesked, enligt 5 kap 2–5 § plan- och bygglagen (2010:900)
 Meddela den sökande att förslagets lämplighet ska prövas genom
detaljplaneprocessen och att planläggning avses inledas
 Debitera avgiften för planbesked om 10 250 enligt Taxa för
kommunstyrelsens verksamhet enligt plan- och bygglagen
 Ta fram en ny detaljplan för Häggenäs 2:17, i syfte att pröva marken
för att utöka befintlig verksamhet (Häggenäs Sjukhem)
 Uppdra åt kommundirektör att teckna planavtal med sökande.
Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 279, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Anders Larsson (C) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-15
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Sökande
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2019/156

§ 280 Motion från Lillemor Widh (S) angående
Bygglekplats
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Motionen remitteras till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande över
motionens att-satser.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion angående bygglekplats.
Kommunfullmäktige har beslutat 2019-03-25, § 85 (dnr KS 2019/156) att
motionen får ställas och att den överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen till tekniska nämnden för
yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för komplettering av
underlagen.
Yrkanden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Motionen remitteras till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande över
motionens att-satser.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Kommunfullmäktige, 2021-08-30, § 195
Kommunstyrelsen, 2021-08-09 § 168
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 §203
Tekniska nämnden 2021-04-22 § 62
Kommunfullmäktige 2019-03-25 §85
Motion från Lillemor Widh (S) angående Bygglekplats.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/235

§ 281 Motion från Mikael Olsson (KD) om utdrag
ur belastningsregistret
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Motionen anses besvarad då beslut fattades i socialnämnden
2021-06-23 om riktlinjer för utdrag ur brottsregister vid
nyanställningar med mera.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Olsson (KD), har lagt fram en motion där han yrkar att:


Inför varje form av anställning inom vård och omsorg i Hörby
kommun, ska den arbetssökande lämna in utdrag ur misstanke- och
belastningsregistret hos polisen.

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


Motionen anses besvarad då beslut fattades i socialnämnden
2021-06-23 om riktlinjer för utdrag ur brottsregister vid
nyanställningar med mera.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2021-08-26 § 162
Riktlinjer för utdrag från brottsregistret vid nyanställningar m.m.
Socialnämnden 2020-08-27 § 105
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 142
Motion från Mikael Olsson (KD) om utdrag ur belastningsregistret vid
anställning inom vård och omsorg
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/034

§ 282 Motion från Gunvor Håkansson (C) och
Ingela Brickling (C) om användning av
statsbidraget inom område psykisk hälsa
och suicidprevention perioden 2021–2022
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
 Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Gunvor Håkansson och Ingela Brickling (C) har inkommit med motion med
följande yrkanden:
 att Hörby kommun inventerar vilka lokala handlingsplaner som redan
finns mellan kommunen och Region Skåne,
 att Hörby kommun ser över hur ovan nämnda pengar kan användas
för målgrupper inom alla åldrar samt för utbildning av personal,
 att Hörby kommun utarbetar en suicidpreventiv handlingsplan för
kommunens verksamheter, samt
 att Hörby kommun utbildar sin personal i suicidprevention.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:
 Motionen anses besvarad.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2021-08-26 § 161
Tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Kommunfullmäktige 2021-01-25 § 19
Motion från Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) om användning
av statsbidraget inom område psykisk hälsa och suicidprevention perioden
2021–2022
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/303

§ 283 Kommunens policy angående
klädescontainrar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar kommunens arbete gällande
klädescontainrar.
Yrkanden
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 § 170
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2021/027, KS 2021/336, KS 2021/337

§ 284 Inkomna remisser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Granskningsremiss om regionplan för Skåne 2022–2040
(KS 2021/336) – besvaras.



Remiss av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
(KS 2021/337) – besvaras.

Sammanfattning av ärendet
Remisser har inkommit:



Granskningsremiss om regionplan för Skåne 2022–2040
(KS 2021/336).
Remiss av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
(KS 2021/337).

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Granskningsremiss om regionplan för Skåne 2022–2040
(KS 2021/336) – besvaras.



Remiss av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
(KS 2021/337) – besvaras.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-09-29
Missiv till granskningshandling Regionplan för Skåne 2022–2040
Missiv till remissversion av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2022–2033
Beslutet skickas till
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 285 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Pontus Schygge, controller, informerar om:


Driftsredovisning per augusti månad.

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

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/016

§ 286 Delårsrapport 2021-08-31
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Delårsrapport januari-augusti 2021 för Hörby kommun godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns delårsrapport för januari-augusti 2021 har upprättats.
Periodens resultat uppgår till 45 mkr, vilket är 6 mkr bättre än föregående års
utfall.
Helårsprognosen bedöms till 34 mkr, vilket är 5 mkr bättre än budget.
Investeringsutfallet uppgår till 46 mkr, vilket är 30 mkr högre än
föregående års utfall.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Delårsrapport januari-augusti 2021 för Hörby kommun godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KLF 2021-10-04
Hörby kommun Delårsrapport 2, 2021-08-31
Bilaga till delårsbokslut fokusområden, 2021-08-31
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 287 Kommunikationsinformation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om:


Kommunikationsplan.

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

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 288 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.



Uppdra åt HR-chef att utreda kommunens förutsättningar för att
erbjuda medarbetare möjligheter till växelarbetare.

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





Pågående rekryteringar.
Chefsutbildningar.
Arbetsmiljöarbete.
Växelarbete.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.



Uppdra åt HR-chef att utreda kommunens förutsättningar för att
erbjuda medarbetare möjligheter till växelarbetare.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
HR-chef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 289 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om:


Skåne Nordost.



Bräddat ägande IT kommuner i Skåne (Unikom).



Uppsägning avtal Visit Mittskåne.



Hörbys kommun bra resultat i Svenskt Näringslivs Lokalt
företagsklimat-rankning.

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

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 290 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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










Omvärldsbevakning, ledningsgrupp/kommunstyrelse och presidier.
Utbildning med Kraftringens styrelse.
EU-förslag om förändrad bolagsstyrning.
Träff med Hörby gymnastikförening och discgolfklubben Karnas DK.
Utvecklingsseminarium med ledningsgruppen.
Överförmyndarnämnden.
Mellanskånes Renhållning AB (MERAB) ägarsamråd
Skånetrafiken kommundialog.
Länsstyrelsen kommundialog.

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

