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Beslutande
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Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande
Anders Larsson (C), andre vice ordförande
Mona Olin (SD)
Henrik Andersson (S) §§ 313–320

Övriga deltagande

Irene Nyqvist, kommundirektör
Paul Eklund, HR-chef
Hans Persson, ekonom
Tobias Sjöblom, nämndsekreterare
Per Björkman, räddningschef § 309–312
Anna Hallbom §§ 312–314
Johan Pehrsson, planarkitekt § 313
Carin Holst, planeringssamordnare § 313

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

309–320
Kommunhuset, onsdagen den 3 november 2021, klockan 16:30.

Sekreterare

Tobias Sjöblom
Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD)
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Mona Olin (SD)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 309 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid uppropet enligt närvaroförteckningen konstaterar ordförande att vid
dagens sammanträde närvarar 4 ordinarie ledamöter, 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

Sida

3 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 310 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 kommunhuset,
Ringsjövägen 4, onsdag den 3 november 2021, klockan 16:30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse ledamot att jämte ordförande
justera dagens protokoll samt bestämma tid och plats för protokollets
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 kommunhuset,
Ringsjövägen 4, onsdag den 3 november 2021, klockan 16:30.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 311 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föredragningslistan godkänns
med följande ändringar:



Ärende 10 Inkomna remisser utgår.
Ärende 12 Kommunikationsinformation utgår.

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



Ärende 10 Inkomna remisser utgår.
Ärende 12 Kommunikationsinformation utgår.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/366

§ 312 Handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor, reformerad lagstiftning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Handlingsprogrammen är kommunernas styrdokument för
olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Enligt lag om skydd mot
olyckor (LSO) ska handlingsprogrammen omfatta skydd mot olyckor som kan
leda till räddningsinsatser. Nämnden har sedan tidigare gett i uppdrag att de
nuvarande handlingsprogrammen för kommunerna Höör och Hörby ska
uppdateras och revideras i enlighet med den reformering av Lag om skydd
mot olyckor som är under slutförande. En riskutredning, vilken är grunden
för handlingsprogrammet togs fram och rapporterades till nämnden
sommaren 2020. Arbetet med det reviderade handlingsprogrammet har i
avvaktan på en ny föreskrift från MSB, som ska reglera innehållet i
handlingsprogrammet på ett mer enhetligt sätt, varit fokuserat på att följa
utvecklingen i framtagandet av den nya föreskriften.
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
Nämnden för VA- och Räddningstjänst 2021-10-04 § 72
Tjänsteskrivelse 2021-09-29
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd
om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram
Beslutet skickas till
Nämnden för VA- och Räddningstjänst
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/355

§ 313 Beslut om godkännande av undersökning
av betydande miljöpåverkan för Detaljplan
för del av Hörby 45:1, Hörby Väster
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Godkänna undersökning av betydande miljöpåverkan för Detaljplan
för del av Hörby 45:1, Hörby Väster.

Sammanfattning av ärendet
Vid upprättande av plan eller program ska kommunen undersöka om
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Kommunens samlade bedömning är att
planförslaget inte antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed finns
inget behov av att en miljöbedömning görs och en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Relevanta risker och konsekvenser till
följd av planens genomförande kan i stället hanteras inom ramen för
detaljplanearbetet.
Undersökning av betydande miljöpåverkan har skickats till Länsstyrelsen för
samråd. Länsstyrelsen har 2021-10-05 meddelat att de delar kommunens
bedömning att ett genomförande av planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Godkänna undersökning av betydande miljöpåverkan för Detaljplan
för del av Hörby 45:1, Hörby Väster.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Undersökning av betydande miljöpåverkan, Detaljplan för del av Hörby 45:1,
Hörby Väster, 2021-06-15
Tjänsteskrivelse, 2021-10-05
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/409

§ 314 Revidering av krisledningsplan för Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå lommunfullmäktige beslutar att:


Anta föreslagen revidering av krisledningsplan för Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Enligt LEH – ”Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544)” är
kommunen skyldig att ha en plan för hur extraordinära händelser (kriser) ska
hanteras. Nuvarande krisledningsplan innehåller ett flertal brister;
personbunden information, påhittade ord, referenser till trygghet och säkerhet
som inte omfattas av LEH, hänvisningar till lagar och förordningar som i
efterhand har genomgått revideringar (LEH samt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019 – 2022), samt hänvisningar till definitioner
och områden som inte omfattas av LEH. All information i den reviderade
krisledningsplanen utgår enbart från LEH samt Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019 – 2022.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anta föreslagen revidering av krisledningsplan för Hörby kommun.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrning och ledning 2021-10-26
Förslag till Krisledningsplan Hörby kommun
Ledningsplan
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kris- och säkerhetssamordnare
Länsstyrelsen Skåne, enheten för Samhällsskydd och beredskap
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/021

§ 315 Budget 2022 och planer 2023-2032 Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen skall upprätta budget för året 2022 och planer för åren 2023 och
2032 enligt bilagt budgetförslag.
Skattesatsen beslutades på fullmäktige 2021-09-27 § 178.
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
Budget 2022 och planer 2023–2032 Hörby kommun
Beslutet skickas till
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/363

§ 316 Bidragsansökan Önneköps IF
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att:
 Bevilja 386 500 kr som nettokostnadsförstärkning år 2021 till
kultur- och fritidsnämnden för anläggande av multisportarena på
Björkvallen, Önneköp.
 Kultur- och fritidsnämnden får insyn i budget, anbud samt kostnader
innan, under och efter projektets gång.

Sammanfattning av ärendet
Önneköps IF ansöker om bidrag för anläggande av multisportarena på
Björkvallen, Önneköp. Projektet kallas för Mitt andra hem. Kommunstyrelsen
beviljar utökade medel till kultur- och fritidsnämnden för att möjliggöra för
Önneköps IF att genomföra projektet. Det beviljade bidraget finansieras genom
att 386 500 kr av de totalt 1 mkr kronor som satsades på landsbygdsutveckling i
budgeten för 2021 tas i anspråk. Av de totalt 1 mkr kronor som satsades på
landsbygdsutveckling i budgeten för 2021 har tidigare under året 550 000 kr tagits
i anspråk för ett projekt i Askeröd.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
 Bevilja 386 500 kr som nettokostnadsförstärkning år 2021 till
kultur- och fritidsnämnden för anläggande av multisportarena på
Björkvallen, Önneköp.
 Kultur- och fritidsnämnden får insyn i budget, anbud samt kostnader
innan, under och efter projektets gång.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Henrik Andersson (S) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom, 2021-10-08
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-21, §91
Tjänsteskrivelse, utvecklare 2021-09-08
Önneköps IFs projektbidragsansökan
Presentation Mitt andra hem
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 317 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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


Pågående rekryteringar.



Avtalsförhandlingar med fackliga organisationer.

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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§ 318 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Hans Persson, ekonom, informerar om:


Ekonomisk omvärldsbevakning.



Kommunens lån och Kommuninvest.

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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§ 319 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om:





Pågående arbete med avfallsplan.
Pågående arbete med VA-plan.
Pågående arbete rörande avvecklandet av Visit Mittskåne.
Ledarskapsutbildning för 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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§ 320 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:







Studiebesök hos lokala föreningar.
Studiebesök på LSS-boendet Lundegården.
Trygghetsmätning.
Utbildning, utbildningsseminarium 4 november 2021.
Ägardialog med Hörby kommuns Industrifastighets AB (HIFAB) och
Hörbybostäder AB.
Konstutställning i Lågehallarna gamla entrén.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noters till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

