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§ 141 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
•

Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter uppropet enligt närvaroförteckningen konstaterar ordförande att vid
dagens sammanträde närvarar 4 ledamöter, en tom stol och inga ersättare.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
•

Uppropet godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 142 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Lars-Göran Ritmer (M) utses att tillsammans med ordföranden justera
sammanträdets protokoll.

•

Tid och plats för justering är måndag den 30 maj 2022, klockan 10.00,
kommunhuset, Ringsjövägen 4.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ledamot att justera sammanträdets protokoll
samt bestämma tid och plats för protokollets justering.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Lars-Göran Ritmer (M) utses att tillsammans med ordföranden justera
sammanträdets protokoll.

•

Tid och plats för justering är måndag den 30 maj 2022, klockan 10.00,
kommunhuset, Ringsjövägen 4.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Godkännande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Föredragningslistan godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Föredragningslistan godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/099

§ 144 Förslag till gatunamn och kvartersnamn
inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Fastställa följande gatunamn inom detaljplanen Häggenäs 3:7, 3:88
och del av 2:8:
- Lammvägen
- Killingvägen

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

Fastställa följande gatunamn inom detaljplanen del av Hörby 43:47,
Stavröd:
- Järngatan (gatunamn)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
•

Fastställa följande kvartersnamn inom detaljplanen del av Hörby
43:47, Stavröd:
- Björneberg (kvartersnamn)

Sammanfattning av ärendet
Två detaljplaner vann laga kraft under hösten 2021. Detaljplanerna innehåller
nya gator och kvarter som behöver namnges.
Detaljplanen för Häggenäs 3:7, 3:88 och del av 2:8 i västra delen av
Ludvigsborg vann laga kraft 2021-11-16. Inom detaljplaneområdet finns två
lokalgator som behöver namnges. Den tredje gatan inom området, i nordöst,
är en förlängning på befintlig gata, Hornvägen, från angränsande område.
Namnberedningen beslutade föreslå följande gatunamn:
- Lammvägen (gatan inom västra delen)
- Killingvägen (gatan inom östra delen)
Detaljplanen för del av Hörby 43:47, Stavröd, vann laga kraft 2021-10-22.
Vägen som ansluter till planområdet behöver namnges, liksom den lokalgata
som kan komma att byggas inom kvartersmark.
Namnberedningen beslutade föreslå följande gatunamn:
- Järngatan
Namnberedningen beslutade också att föreslå att väg 1086 ges följande
namn:
- Äspingevägen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 144, forts
När kvartersmark styckas av inom Hörby tätort ges fastigheterna
kvartersnamn som fastighetsbeteckning.
Namnberedningen beslutade föreslå att kvarteret ska ges följande namn:
- Björneberg
Namnförslagen har varit ute på remiss. Två yttrande inkom varav båda var
utan erinran.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Fastställa följande gatunamn inom detaljplanen Häggenäs 3:7, 3:88
och del av 2:8:
- Lammvägen
- Killingvägen

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

Fastställa följande gatunamn inom detaljplanen del av Hörby 43:47,
Stavröd:
- Järngatan (gatunamn)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
•

Fastställa följande kvartersnamn inom detaljplanen del av Hörby
43:47, Stavröd:
- Björneberg (kvartersnamn)

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-02.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/501

§ 145 Ansökan om medlemskap i Energikontoret
Sydost för Hörby kommun, Samgående
mellan Energikontoret Skåne och
Energikontoret Sydost
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
• Ansöka om medlemskap i Energikontoret Sydost, under
förutsättning att föreningsstämman beslutar att öppna för ett
medlemskap för de skånska kommunerna.
• Kommundirektören får i uppdrag att underteckna ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Föreningsstämman för Energikontoret Sydost fattar i slutet av april beslut
om att föreningen ska erbjuda kommuner i Skåne och Region Skåne
medlemskap i föreningen. Vid ett positivt beslut kommer de skånska
kommunerna var för sig att under maj-juni kunna söka medlemskap i
Energikontoret Sydost. Kostnadsbilden föreslås bli 1 kr/kommuninvånare.
Medlemskap i ett Energikontor är en förutsättning för att kunna söka bidrag
till Energi- och klimatrådgivning.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
•
•

Ansöka om medlemskap i Energikontoret Sydost, under
förutsättning att föreningsstämman beslutar att öppna för ett
medlemskap för de skånska kommunerna.
Kommundirektören får i uppdrag att underteckna ansökan.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-21.
Beslutet skickas till
Kopia på kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering och Utveckling
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

9 (28)

Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2016/179

§ 146 Revidering av kommunal energi- och
klimatstrategi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att:
•

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

•

Remittera samrådshandlingen av Energi- och klimatplan för Hörby
kommun för yttrande under perioden 2022-05-17 till 2022-08-15.

Sammanfattning av ärendet
Det är ett krav enligt lag att varje kommun ska ha en aktuell energiplan.
Framtagningen av en uppdaterad energi- och klimatplan påbörjades 2017 och
en första remissversion presenterades för kommunstyrelsen i mars 2021.
Denna version beslutades behöva uppdateras för att reflektera ekonomiska
konsekvenser, tidsplan, en utvärdering av åtgärdernas rimlighet samt en
konsekvensanalys av åtgärderna.
Den uppdaterade samrådshandlingen som nu presenteras har uppdaterats i
enlighet med kommunstyrelsens beslut. I den nya versionen har även mål och
delmål ersatts av prioriteringsområden. Förslaget till samrådshandlingen av
energi- och klimatplanen innehåller tre prioriteringsområden och 23 åtgärder.
Den information som togs fram 2017 ligger ännu till grund för den
uppdaterade planen.
Samrådshandlingen kommer skickas ut till samtliga nämnder, kommunägda
bolag och externa aktörer så som grannkommuner och Länsstyrelse.
Samrådet
är planerat att pågå mellan maj och augusti 2022. Efter samrådet kommer
planen revideras utifrån de synpunkter som skickats in, och ärendet kommer
därefter beredas för antagande i kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

Justerande

•

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

•

Remittera samrådshandlingen av Energi- och klimatplan för Hörby
kommun för yttrande under perioden 2022-05-17 till 2022-08-15

Utdragsbestyrkande
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§ 146, forts
Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Planering & Utveckling, 2022-04-07 (denna handling)
Förslag till samrådshandling kring Energi- och klimatplan för Hörby
kommun
inklusive bilagor 2022-04-06
Följebrev för samråd kring Hörby kommuns Energi- och Klimatplan,
inklusive sändlista.
Kommunstyrelsens beslut 8 april 2021 § 117.
Beslutet skickas till
Karolina Allu, Miljöstrateg
Peter Siilak, Samhällsbyggnadschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/021

§ 147 Information och prioritering detaljplaner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta:
•

Godkänna föreslagen prioriteringsordning och tidplan för
detaljplaneringen.

Sammanfattning av ärendet
Det är sedan hösten 2021 kommunstyrelsen som beslutar om detaljplaner i
Hörby kommun. Planering och utveckling under Styrning och ledning
hanterar samhällsplaneringsfrågorna i kommunen vilket innefattar att arbeta
fram detaljplaner på uppdrag av kommunstyrelsen.
Prioriteringen kan av olika anledningar behöva justeras och tas då upp för
nytt beslut. Prioriteringen kommer tas upp för nytt beslut fyra gånger per år; i
mars, juni, september och december.
I ärendet presenteras förslag till prioriteringsordning och tidplan för
detaljplaneringen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
•

Godkänna föreslagen prioriteringsordning och tidplan för
detaljplaneringen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
VA-Räddningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/190

§ 148 Ansökan om stöd till Storkprojektet i
Skåne 2022
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
•

Storkprojektets ansökan om kommunalt bidrag för 2022 beviljas med
30 000 kronor.

•

Finansieras inom driftsram kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Storkprojektet har i en skrivelse till Hörby kommun, daterad 2022-04-27,
ansökt om kommunalt bidrag för 2022. Storken är en stark symbol för Skåne.
Det är en unik art som från att ha varit utrotad i Skåne, som tack vare
Storkprojektet är på väg tillbaka.
Projektet bedrivs av Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes
Ornitologiska Förening gemensamt. De föder upp och släpper ut storkpar
och årsungar som bygger upp den vilda stammen. Inom storkprojektet
stimulerar de även till fler våtmarker. Målsättningen är att återetablera en fritt
levande, livskraftig och flyttande stam av vit stork i Skåne.
Storkprojektet ansöker om 40 000 kronor. Hörby kommun beviljade 30 000
kronor under 2021.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
•

Storkprojektets ansökan om kommunalt bidrag för 2022 beviljas med
30 000 kronor.

•

Finansieras inom driftsram kommunstyrelsen

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom 2021-05-02
Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 daterad 2022-04-27
Verksamhetsberättelse, 2021, Naturskyddsföreningen Skåne
Årsredovisning 2021, Naturskyddsföreningen i Skåne

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Storkprojektet
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/175

§ 149 Ansökan om igångsättningstillstånd för
byte av låssystem, Lundegården
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att:
• Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Byte av låssystem –
Lundegården” Gladsax 7.
• Uppdra till avdelningschef Kommunservice och teknisk förvaltare att
genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet
Låssystemet på Lundegården är i behov av att bytas ut då detta är gammalt
och inte längre går att utveckla. Kommunservice har för avsikt att uppdatera
systemet till iLoq som kommunen har i flera av sina andra fastigheter, där
nycklarna är programmerbara och vid servicedörrar kommer där även finnas
tagsystem. Detta kommer att ge en större säkerhet och kontroll över
fastigheten samt en enklare och snabbare nyckelhantering.
Beräknad utgift för investeringen är 450 tkr.
Budgetmedel inryms inom de investeringsmedel som är avsatta i
budgetbeslutet gällande 2022 för ”Reinvesteringar (underhåll) fastigheter
(TN)” på totalt 20,0 mkr.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att:
• Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Byte av låssystem –
Lundegården” Gladsax 7.
• Uppdra till avdelningschef Kommunservice och teknisk förvaltare att
genomföra projektet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom, 2022-04-25.
Tjänsteskrivelse, avdelningschef Kommunservice, 2022-04-20.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Avdelningschef
Ekonomichef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/145

§ 150 Ansökan om ekonomiskt stöd, Svensköps
IF
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att:
•

Bevilja Svensköps IF ett bidrag om 237 500 kr under förutsättning
att bygglov beviljas för uppförande av multisportarenan.

•

Bidraget finansieras av landsbygdsmiljonen.

•

Bidraget utbetalas mot uppvisande av påskrivet avtal med
leverantör för uppförande av multisportsarenan.

•

Kultur- och fritidsnämnden får insyn i budget, anbud samt kostnader
innan, under och efter projektets gång.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger ansökan om 350 000 kr i ekonomiskt stöd från Svensköps IF till
Kultur- och fritidsnämnden för att uppföra en anläggning av en
multisportarena vid Svensköpsgården i Killhult. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade att skicka vidare ansökan till Kommunstyrelsen för beslut.
Nämnden ställer sig mycket positiv till projektet och rekommenderar
Kommunstyrelsen att bevilja Svensköps IF 237 500 kr från den så kallade
Landsbygdsmiljonen för sin ansökan för anläggandet av multisportarena vid
Svensköpsgården.
Kommunstyrelsen har 1 mkr i återstående medel av Landsbygdsmiljonen att
disponera under året.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att:

Justerande

•

Bevilja Svensköps IF ett bidrag om 237 500 kr under förutsättning
att bygglov beviljas för uppförande av multisportarenan.

•

Bidraget finansieras av landsbygdsmiljonen.

•

Bidraget utbetalas mot uppvisande av påskrivet avtal med
leverantör för uppförande av multisportsarenan.

•

Kultur- och fritidsnämnden får insyn i budget, anbud samt kostnader
innan, under och efter projektets gång.

Utdragsbestyrkande
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§ 150, forts
Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2022-05-12.
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-19.
Ansökan om ekonomiskt stöd, Svensköps IF.
Beslutet skickas till
Svensköps IF
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/184

§ 151 Ansökan om igångsättningstillstånd
Renovering Hörby vattenverk
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta att:
•

Bevilja igångsättningstillstånd för ”Renovering Hörby vattenverk”.

•

Investeringen finansieras inom befintlig investeringsbudget genom
nämndens egna omprioriteringar inom ram.

•

Uppdra till nämnden för VA och räddningstjänst att inkomma till
kommunstyrelsen med nämndens investeringsprioriteringar i sin
helhet senast 15 augusti 2022.

•

Driftskostnaden för investeringen ska hanteras inom befintlig VAtaxa.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger investeringsäskande om 8,5 mkr från Mittskåne Vatten fördelat 1,8
mkr år 2022 och 6,7 mkr år 2023. Mittskåne Vatten beskriver investeringen
nödvändiga för att säkra dricksvattenproduktion i Hörby även i ett kortsiktigt
perspektiv.
I kommunstyrelsens investeringsbudget finns avsatt 25 mkr år 2022 och 25
mkr för år 2023 för ”VA KS”.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:

Justerande

•

Bevilja igångsättningstillstånd för ”Renovering Hörby vattenverk”.

•

Investeringen finansieras inom befintlig investeringsbudget genom
nämndens egna omprioriteringar inom ram.

•

Uppdra till nämnden för VA och räddningstjänst att inkomma till
kommunstyrelsen med nämndens investeringsprioriteringar i sin
helhet senast 15 augusti 2022.

•

Driftskostnaden för investeringen ska hanteras inom befintlig VAtaxa.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 151, forts
Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna skrivelse) daterad 2022-05-13
Ansökan om igångsättningstillstånd Renovering Hörby vattenverk
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Ekonomienhet
Mittskåne Vatten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/183

§ 152 Årsredovisning, revisionsberättelse samt
fråga om ansvarsfrihet direktionen AV
Media Skåne
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat 2022-0307 att överlämna årsredovisning för år 2021 till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna och att överlämna revisionsberättelse och
granskningsrapport till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med
hemställan daterad 2022-04-22 om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan
angående ansvarsfrihet senast 2022-06-30.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2021.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomi. 2022-04-25
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, 2022-04-22
Protokoll, 2022-03-07
Statistik från AV Media Skåne
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunalförbundet AV Media Skåne
Ekonomichef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/231

§ 153 Reglemente för ersättning för
förtroendevalda mandatperioden 2023–
2026
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni
2022.

Sammanfattning av ärendet
Arvodesgruppen har tagit fram förslag på reglemente för ersättning till
förtroendevalda mandatperioden 2023–2026. Förändringar i reglementet har
markerats genom gulmarkering. Konsekvensen av förslaget med totalt utfall
2 867 129 kr innebär en fördyrning jämfört med prognostiserat utfall 2022 (2
228 042 kr).
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni
2022.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, styrning och ledning, 2022-05-06
Arvodesgruppens förslag reglemente för ersättning förtroendevalda
mandatperioden 2023–2026, antagandehandling
Arvodesgruppens förslag till reglemente för ersättning förtroendevalda
mandatperioden 2023–2026 – med markeringar genomförda ändringar
Protokoll från arvodesgruppen 2022-04-27
Protokoll från arvodesgruppen 2022-03-30
Protokoll från arvodesgruppen 2022-03-16
Protokoll från arvodesgruppen 2022-02-17
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
HR-Enheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2017/046

§ 154 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta:
•

Kommundirektör Irene Nyqvist utses som Hörby kommuns ordinarie
stämmoombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

•

Ekonomichef Elisabeth Steen Ekstedt utses som ersättare för Hörby
kommuns stämmoombud i Kommunassurans Syd Försäkring AB.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
•

Kommundirektör Irene Nyqvist utses som Hörby kommuns ordinarie
stämmoombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

•

Ekonomichef Elisabeth Steen Ekstedt utses som ersättare för Hörby
kommuns stämmoombud i Kommunassurans Syd Försäkring AB.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kommundirektör, Irene Nyqvist
Ekonomichef, Elisabeth Steen Ekstedt
Kommunassurans Syd Försäkring AB
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2022/205

§ 155 Handlingsplan för Hörby kommuns
arbetsmiljömål 2022 - 2023
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
•

Anta handlingsplan för Hörby kommuns arbetsmiljöarbete 2022–
2023.

Sammanfattning av ärendet
Av Hörby kommuns arbetsmiljöpolicy framgår det att arbetsgivaren ska
arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall samt
för att uppnå en god social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö. I förslag till
den kommunövergripande handlingsplanen för Hörby kommuns
arbetsmiljöarbete 2022–2023, beaktas i enlighet med lagstiftningen, särskilt
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Förslaget har behandlats i
kommunens Ledningsgrupp. Dialog har förts med de fackliga företrädarna.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
•

Anta handlingsplan för Hörby kommuns arbetsmiljöarbete 2022–
2023.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-02
Hörby kommuns handlingsplan för arbetsmiljöarbete 2022–2023
Arbetsmiljöpolicy för Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kommundirektör
Kansli
HR
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 156 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

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

Arbete med referenstagning vid nyanställningar

•

Semester 2022

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2022/011

§ 157 Månadsrapport 22-04-30
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
•

Godkänna ”Hörby kommunmånads rapport 2022-04-30”.

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-04-30 har upprättats.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att:
•

Godkänna ”Hörby kommun månadsrapport 2022-04-30”.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-17
Hörby kommunmånads rapport 2022-04-30
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 158 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Elisabeth Steen Ekstedt informerar om:
•

Arbete med att utveckla chefsstödet

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 159 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Irene Nyqvist informerar om:
•

Möte med ledningsgruppen

•

Möte med intressenter som vill etablera sig i Hörby kommun.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-05-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 160 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

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

Möte med Länsstyrelsen

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

