SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Hörbysalen
Tisdagen den 4 januari 2022 klockan 09:00-12:00, med ajournering av
sammanträdet mellan klockan 10:46-10:55.

Beslutande

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande
Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande §§ 6–24
Anders Larsson (C), andre vice ordförande
Mona Olin (SD)
Renaldo Tirone (S), tjänstgörande ersättare för Henrik Andersson (S)

Övriga deltagande

Irene Nyqvist, kommundirektör
Petter Hallberg, kanslichef
Mattias Präntare, kommunikationschef, §§ 22
Fredrik Tigerschiöld, planarkitekt, §§ 16–18
Per Björkman, räddningschef, §§ 6–10
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, Höörs kommun, §§ 4–5

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Anders Larsson (C)
§§ 1–24
Kommunhuset, måndagen den 10 januari klockan 10:00

Sekreterare

Petter Hallberg
Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD)
Justerande

Anders Larsson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-04

Datum för anslags uppsättande

2022-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift

Marianne Ivarsson

Datum för anslags nedtagande

2022-02-01

Sida

1 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2 (30)

Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Innehållsförteckning
§1

Ärende
Sida
Upprop ...........................................................................................................................................................3

§2

Val av justerare ..............................................................................................................................................4

§3

Godkännande av föredragningslistan ........................................................................................................5

§4

Mittskåne Vatten - Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Hörby
kommun, Häggenäs 21:7 etapp 3 ..............................................................................................................6

§5

VA-taxa 2022 Hörby kommun ...................................................................................................................8

§6

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, reformerad lagstiftning ...................................9

§7

Räddningstjänsten Skånemitt - Myndighetstaxa 2022 Hörby kommun ............................................10

§8

Räddningstjänsten Skånemitt - Fördjupad utredning av räddningstjänstens operativa
bemanning ...................................................................................................................................................11

§9

Räddningstjänsten Skånemitt - Ekonomisk uppföljning till och med oktober ................................13

§ 10

Information om ny brandstation .............................................................................................................14

§ 11

Revidering av POSOMPLAN ..................................................................................................................15

§ 12

Marköverlåtelseavtal, Sundbyholm 2 .......................................................................................................16

§ 13

Markanvisning för del av Slagtofta 1:6, Klippans Busstrafik AB ........................................................17

§ 14

Granskningsremiss om Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ................................................................18

§ 15

Remiss av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 ...............................................19

§ 16

Ansökan om planbesked, Pugerup 5 .......................................................................................................20

§ 17

Genomgång av detaljplaner ......................................................................................................................22

§ 18

Ansökan om förhandsbesked avseende ändring av detaljplan - planbesked - Barsebäck 4 ...........23

§ 19

Årsredovisning 2020 Finsam MittSkåne .................................................................................................25

§ 20

Motion från Uno Hansson (V) om offentligt drivna vårdboenden ...................................................26

§ 21

Inkomna remisser .......................................................................................................................................27

§ 22

Kommunikationsinformation ...................................................................................................................28

§ 23

Kommundirektören informerar ...............................................................................................................29

§ 24

Kommunstyrelsens ordförande informerar ...........................................................................................30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

3 (30)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§1

Upprop

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande förrättar upprop enligt närvaroförteckning och konstaterar att
deltagande är tre ordinarie 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§2

Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Anders Larsson (C) utses att tillsammans med ordförande justera
sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 10 januari
klockan 10:00, kommunhuset.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Anders Larsson (C) utses att tillsammans med ordförande justera
sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 10 januari
klockan 10:00, kommunhuset.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§3

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föredragningslistan godkänns
med följande ändringar:


Ärende 22 Ekonomisk information utgår.



Ärende 23 HR-information utgår.

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


Ärende 22 Ekonomisk information utgår.



Ärende 23 HR-information utgår.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/494

§4

Mittskåne Vatten - Utvidgning av
verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster Hörby kommun,
Häggenäs 21:7 etapp 3

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Godkänna förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten,
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet, för etapp 3 av
exploateringen på fastigheten Häggenäs 21.7 enligt bilagd
fastighetsförteckning och karta.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas.
De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande
av dagvatten gata, dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av
olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att
verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut. Föreslagen
utvidgning av verksamhetsområdet är föranledd av utbyggnad av etapp 3 av
exploatering av Häggenäs 21:7. Detaljplanen vann laga kraft 1996-11-22.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Godkänna förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten,
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet, för etapp 3 av
exploateringen på fastigheten Häggenäs 21.7 enligt bilagd
fastighetsförteckning och karta.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-12-13 (2021-12-13 VR §96)
Tjänsteskrivelse
Förteckning över fastigheter
Karta nytt verksamhetsområde Häggenäs 21-7 Et3
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 4, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Nämnden för VA och Räddningstjänst
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/495

§5

VA-taxa 2022 Hörby kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Anläggningsavgifterna ska lämnas oförändrade och
brukningsavgifterna ska fastställas enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Mittskåne Vatten har med hjälp av konsultföretaget EnviDan analyserat och
beräknat behovet av justeringar i taxan för att möta behovet av nödvändiga
kostnader för VA-kollektivet. Utgångsläget har varit att full kostnadstäckning
nås samt att gällande taxekonstruktion är oförändrad. Relationen mellan de
olika avgiftsparametrarna och fördelning av kostnaderna via de fasta och den
rörliga avgiften ska vara densamma som i gällande taxa.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anläggningsavgifterna ska lämnas oförändrade och
brukningsavgifterna ska fastställas enligt förslaget.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-12-13 (2021-12-13 VR §100)
Tjänsteskrivelse
PM VA taxa Hörby 20210602
PM VA taxa Anläggningsavgifter VA Hörby 20210916
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Nämnden för VA och Räddningstjänst
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/366

§6
Beslut

Handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor, reformerad lagstiftning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
 Ge räddningschefen i uppdrag att slutföra arbetet med ett nytt
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) för
Hörby kommun enlighet med MSB 2021:1. 2.

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 arbetsutskottet besluta att:
 Ge räddningschefen i uppdrag att slutföra arbetet med ett nytt
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) för
Hörby kommun enlighet med MSB 2021:1. 2.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-03 (2021-11-03 KSAU §312)
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
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Nämnden för VA och Räddningstjänst

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/496

§7

Räddningstjänsten Skånemitt Myndighetstaxa 2022 Hörby kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Anta föreslagen taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning.

Sammanfattning av ärendet
Vatten- och räddningstjänstnämnden är tillsynsmyndighet enligt Lag om
skydd mot olyckor. Vidare är nämnden Tillsyns- och tillståndsmyndighet
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagstiftningen har
kommunen rätt att ta ut avgifter för myndighetsutövningen enligt dessa lagar.
Taxekonstruktionen är enkel i sin uppbyggnad. Ett indexreglerat grundbelopp
multipliceras med en faktor som motsvarar handläggningstiden för den
utförda tjänsten. I förslaget föreslås tillägg för tjänster på grund av
förändringar i Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och
explosiva varor samt att taxan räknas upp med 2,1 % för år 2022. I taxan
föreslås vidare att vatten- och räddningstjänstnämnden får besluta om årliga
indexregleringar av grundbeloppet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anta föreslagen taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-12-13 (2021-12-13 VR §107)
Tjänsteskrivelse Taxa myndighetsutövning 2022 Hörby kommun
Taxa myndighetsutövning 2022 Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Nämnden för VA och Räddningstjänst
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/174

§8

Räddningstjänsten Skånemitt - Fördjupad
utredning av räddningstjänstens operativa
bemanning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:





Godkänna räddningstjänstens utredning och lägga informationen till
handlingarna.
Ge vatten- och räddningstjänstnämnden i uppdrag att ytterligare
konkretisera förslagen till förstärkt operativ bemanning enligt
utredningen inklusive tidplan för genomförande, samt ytterligare
bedöma kostnadsfrågan.
Hörby brandstation ska byggas för heltid.

Sammanfattning av ärendet
Den politiska styrgruppen för samverkan (Höör, Hörby) gav under våren
2021 kommundirektörerna i uppdrag att utreda förutsättningar och behov av
att förstärka räddningstjänstens operativa bemanning. Utredningen
genomfördes av räddningschefen som återrapporterade uppdraget i juni till
den politiska styrgruppen samt till vatten- och räddningstjänstnämnden i
augusti. Behovet av en förstärkt operativ bemanning bedöms som stort enligt
utredningen då beredskapen inte har förändrats nämnvärt under den senaste
tjugo åren. Samtidigt har antalet insatser som genomförs årligen i det
närmaste fördubblats under samma tidsperiod.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:





Godkänna räddningstjänstens utredning och lägga informationen till
handlingarna.
Ge vatten- och räddningstjänstnämnden i uppdrag att ytterligare
konkretisera förslagen till förstärkt operativ bemanning enligt
utredningen inklusive tidplan för genomförande, samt ytterligare
bedöma kostnadsfrågan.
Hörby brandstation ska byggas för heltid.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 8, forts

Beslutsunderlag
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-12-13 (2021-12-13 VR §111).
Tjänsteskrivelse förstärkt operativ bemanning räddningstjänsten.docx
Utredningsdirektiv, fördjupad utredning rtj operativa bemanning,
undertecknad 210406.pdf
Räddningstjänstens operativa bemanning fördjupad utredning 210608.docx
Beslutet skickas till
Nämnden för VA och Räddningstjänst

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/012

§9

Räddningstjänsten Skånemitt - Ekonomisk
uppföljning till och med oktober

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen besluta att:


Godkänna den ekonomiska uppföljningen samt skicka den vidare till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning till och med oktober 2021 föreligger. Räddningstjänstens
driftsnetto prognosticeras med ett underskott på 1350 tkr beroende på
pandemieffekter som ökade personalkostnader för beredskapspersonal och
uteblivna utbildningsintäkter.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att:


Godkänna den ekonomiska uppföljningen samt skicka den vidare till
kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-12-13 (2021-12-13 VR §108)
Tjänsteskrivelse, räddningstjänstens månadsrapportering, oktober 2021
VR-räddningtjänst nämnd, ekonomisk rapport januari till oktober 2021
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Nämnden för VA och Räddningstjänst
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/450

§ 10 Information om ny brandstation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Räddningschef Per Björkman informerar om status gällande byggnation ny
brandstation i Hörby.
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

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/486

§ 11 Revidering av POSOMPLAN
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Ärendet hänskjuta till kommunstyrelsens utan eget ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har i Allmänna råd ”Psykiskt och socialt omhändertagande vid
stora olyckor och katastrofer” (1991:2, reviderad 1996) föreslagit att en
psykisk och social katastrofberedskap byggs upp i kommuner och landsting.
Denna beredskap måste vara fast knuten till och helt samstämd med
kommunens och landstingets övriga beredskapsplaner. Med hänvisning till
detta föreligger reviderad Posomplan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att:


Ärendet hänskjuta till kommunstyrelsens utan eget ställningstagande.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25
Reviderad POSOMPLAN daterad 2022-XX-XX
Gällande POSOMPLAN daterad 2017-08-15
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kris och säkerhetssamordnare
Sektorchef sektor omtanke
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/216

§ 12 Marköverlåtelseavtal, Sundbyholm 2
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Godkänna bilagt marköverlåtelseavtal för fastigheten Sundbyholm 2.



Godkänna marköverlåtelsen utan godkänd prövning enligt
Miljöbalken för att lagra och krossa betong/tegel då det inte längre är
aktuellt.



Med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare, att
underteckna till ärendet hörande avtal.

Sammanfattning av ärendet
2021-06-30 tecknade Hörby kommun markanvisningsavtal med Palm
Property AB. Palm Property AB har nu fått beviljat bygglov. Ansökan om
prövning enligt Miljöbalken för att lagra och krossa betog/tegel drog Palm
Property AB tillbaka men vill överta marken även fast en sådan prövning inte
har gjorts.

Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att:


Godkänna bilagt marköverlåtelseavtal för fastigheten Sundbyholm 2.



Godkänna marköverlåtelsen utan godkänd prövning enligt
Miljöbalken för att lagra och krossa betong/tegel då det inte längre är
aktuellt.



Med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare, att
underteckna till ärendet hörande avtal.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Sundbyholm 2
Markanvisningsavtal med bilagor
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/444

§ 13 Markanvisning för del av Slagtofta 1:6,
Klippans Busstrafik AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Godkänna bilagt markanvisningsavtal för del av fastigheterna
Slagtofta 1:6 och del av Hörby 43:47.



Med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare, att
underteckna till ärendet hörande markanvisningsavtal

Sammanfattning av ärendet
Christer Eriksson, Ellös Buss AB, har tagit kontakt med Hörby kommun om
att få köpa del av Slagtofta 1:6 och del av 43:47. Bolaget vill bygga
underhållsverkstad, personalutrymme samt anlägga parkeringar till deras
bussar. Marken ska i så fall förvärvas av bolaget Karebybolagen Holding AB
som äger deras andra fastigheter. Markpriset för berört område är satt av
kommunfullmäktige till 100kr/kvm. Markområdet måste fastighetsbildas hos
Lantmäteriet för att kunna säljas. I markanvisningsavtalet läggs dessa
kostnader på Ellös Buss AB.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att:


Godkänna bilagt markanvisningsavtal för del av fastigheterna
Slagtofta 1:6 och del av Hörby 43:47.



Med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare, att
underteckna till ärendet hörande markanvisningsavtal

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Markanvisningsavtal med bilagor
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsingenjör
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/336

§ 14 Granskningsremiss om Regionplan för
Skåne 2022 – 2040
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Godkänna granskningsyttrande över Regionplan för Skåne 2022–2040
samt översända detta till Region Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över granskningsversionen av
Regionplan för Skåne 2022–2040. Detta yttrande har framtagits i dialog
mellan medlemskommunerna inom Skåne Nordost. Utöver gemensamma
synpunkter är det upp till respektive kommun inom Skåne Nordost att lägga
till egna synpunkter i specifika frågor. Yttrandet har tre bilagor.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Godkänna granskningsyttrande över Regionplan för Skåne 2022–2040
samt översända detta till Region Skåne.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/337

§ 15 Remiss av Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne
2022–2033
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
 Hörby kommun ställer sig bakom underlaget för yttrande över
Regional transportinfrastrukturplan 2022 – 2033, antaget av
samverkansorganet Skåne Nordost 2021-12-07.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional
transportinfrastrukturplan (RTI) för Skåne avseende åren 2022 – 2033 och
där den preliminära ramen är cirka 5 miljarder. Vid framtagandet av
RTI-planen har Region Skåne haft en nära samverkan med kommunerna i
Skåne. Det har lett till att det finns en bred samsyn kring de viktigaste
prioriteringarna.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:


Hörby kommun ställer sig bakom underlaget för yttrande över
Regional transportinfrastrukturplan 2022 – 2033, antaget av
samverkansorganet Skåne Nordost 2021-12-07.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling), daterad 2021-12-09
Yttrande över förslag till RTI – plan för Skåne 2022 – 2033 daterat
2021-12-07
Remissversion Regional Transportinfrastrukturplan 2022 – 2033
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2021/456

§ 16 Ansökan om planbesked, Pugerup 5
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 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 Pugerup 5, i syfte att pröva marken för
bostäder, verksamheter, handels- kontors-, besöks- och
centrumverksamhet.
Uppdra åt kommundirektör att teckna planavtal med sökande.

Sammanfattning av ärendet
Begäran om planbesked för fastigheten Pugerup 5 har inkommit. Även en
mindre del av Hörby 45:1 berörs (gata). Förslaget innefattar delvis ändrad
användning för befintliga byggnader ursprungligen uppförda för handels-,
bilförsäljnings- och verkstadsändamål, och delvis nybyggnation av bostäder i
stor omfattning och verksamheter i mindre omfattning. Avsikten är att
planlägga området för bostadsbebyggelse, verksamheter, kontor, handel,
centrumverksamhet och besöksanläggning. Förslaget innebär bl.a. att tre
punkthus i åtta våningar uppförs samt ett flertal flerbostadshus i 3–7 våningar.
Fastigheten är idag bebyggd och i gällande översiktsplan, ÖP 2030, markerad
som befintlig bebyggelse. Området ligger inom delområde V2, utmed den
sydvästra gränsen. En förtätning med bostäder, handel och verksamheter
m.m. inom föreslaget område stämmer väl överens med kommunens
intentioner i ÖP 2030.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta att:




Justerande

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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 16, forts



Ta fram en ny detaljplan för Pugerup 5, i syfte att pröva marken för
bostäder, verksamheter, handels- kontors-, besöks- och
centrumverksamhet.
Uppdra åt kommundirektör att teckna planavtal med sökande.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling), daterad 2021-12-09
Begäran om planbesked för Pugerup 5 inkl. två bilagor (Hörby Pugerup 5,
ansökan om ändring av detaljplan; Skissförslag Pugerup 5, Hörby), inkommen
2021-10-25
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering och utveckling
____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS 2022/021

§ 17 Genomgång av detaljplaner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Information om detaljplaner godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt Fredrik Tigerschiöld informerar om pågående detaljplaner.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att informationen noteras till
protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida

23 (30)

Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/350

§ 18 Ansökan om förhandsbesked avseende
ändring av detaljplan - planbesked Barsebäck 4
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 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 15 375 kr enligt Taxa för
kommunstyrelsens verksamhet enligt plan- och bygglagen.
 Ta fram en ny detaljplan för Barsebäck 4 och Barsebäck 1, i syfte att
pröva marken för användningarna Bostäder (B), Centrum (C) och
Förskola (S1).
 Uppdra åt kommundirektör att teckna planavtal med sökande.

Sammanfattning av ärendet
Begäran om planbesked för fastigheten Pugerup 5 har inkommit. Även en
mindre del av Hörby 45:1 berörs (gata). Förslaget innefattar delvis ändrad
användning för befintliga byggnader ursprungligen uppförda för handels-,
bilförsäljnings- och verkstadsändamål, och delvis nybyggnation av bostäder i
stor omfattning och verksamheter i mindre omfattning. Avsikten är att
planlägga området för bostadsbebyggelse, verksamheter, kontor, handel,
centrumverksamhet och besöksanläggning. Förslaget innebär bl.a. att tre
punkthus i åtta våningar uppförs samt ett flertal flerbostadshus i 3–7 våningar.
Fastigheten är idag bebyggd och i gällande översiktsplan, ÖP 2030, markerad
som befintlig bebyggelse. Området ligger inom delområde V2, utmed den
sydvästra gränsen. En förtätning med bostäder, handel och verksamheter
m.m. inom föreslaget område stämmer väl överens med kommunens
intentioner i ÖP 2030.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att 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 15 375 kr enligt Taxa för
kommunstyrelsens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18, forts



Ta fram en ny detaljplan för Barsebäck 4 och Barsebäck 1, i syfte att
pröva marken för användningarna Bostäder (B), Centrum (C) och
Förskola (S1).
Uppdra åt kommundirektör att teckna planavtal med sökande.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/397

§ 19 Årsredovisning 2020 Finsam MittSkåne
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att:


Tillstyrka ansvarsfrihet gällande samordningsförbundet
Finsam MittSkånes årsredovisning för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Finsam MittSkåne har 2021-10-19 översänt handlingar
som möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande gällande förbundets
årsredovisning för år 2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Tillstyrka ansvarsfrihet gällande samordningsförbundet
Finsam MittSkånes årsredovisning för år 2020.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom, 2021-12-11 Revisionsberättelse undertecknad
Styrelseprotokoll 1 signerat 2021-03-25 Årsbokslut 2020 signerat
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samordningsförbundet Finsam MittSkåne
Kommundirektör
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2020/229

§ 20 Motion från Uno Hansson (V) om
offentligt drivna vårdboenden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Uno Hansson (V) har inkommit med en motion angående offentligt drivna
vårdboenden.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2021-11-18 SN § 227)
Tjänsteskrivelse, stab, 2021-11-11
Motion från Uno Hansson (V) om offentligt drivna vårdboenden
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Avslå motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/027, KS 2021/499

§ 21 Inkomna remisser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Remiss gällande vägledning för förklarande av kraftigt modifierade
ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt besvaras ej.

Sammanfattning av ärendet
Remisser har inkommit:


Remiss gällande vägledning för förklarande av kraftigt modifierade
ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt (KS 2021/499)

Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att:


Remiss gällande vägledning för förklarande av kraftigt modifierade
ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt besvaras ej.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2021-12-28
Remissmissiv, vägledning förklarande KMV
Remiss, vägledning förklarande KMV
Beslutet skickas till
Kommunekolog
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 22 Kommunikationsinformation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationschef Mattias Präntare informerar om följande ärenden:
 Bevakning av covid - 19 och löpande avstämningar med anledning av
ökad smittspridning.
 Verksamhetsuppföljning.
 Kommunikationsplan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 23 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Irene Nyqvist informerar om följande ärenden:




Kommande workshop angående VA-plan.
Status smittspridning kommunens verksamheter.
Löpande avstämningar med anledning av ökad smittspridning.

Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet 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

2022-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 24 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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




Planering av projekt gällande upprensning av Hörbyån under hösten
2022.
Kommande sammanträden januari månad.
Information om brand Ugglarps.

Yrkanden
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

