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§ 267 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop konstaterar ordföranden att på dagens sammanträde närvarar 3
ledamöter och 2 tjänstgörande 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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§ 268 Val av justerare samt tid och plats för
protokollets justering
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Stefan Borg (SD) utses att tillsammans med ordförande justera
sammanträdets protokoll.

•

Tid och plats för protokollets justering är torsdag den 3 november
2022 klockan 15.45.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Stefan Borg (SD) utses att tillsammans med ordförande justera
sammanträdets protokoll.

•

Tid och plats för protokollets justering är torsdag den 3 november
2022 klockan 15.45.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 269 Godkännande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att:
•

Föredragningslistan godkänns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att:
•

Föredragningslistan godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/388

§ 270 Bidragsansökan Kulturhuset Östra
Sallerup, tillgänglighet
Landsbygdsmiljonen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
•

Bevilja 80 000 kronor som nettokostnadsförstärkning år 2022 till
kultur- och fritidsnämnden för tillgänglighet via plattformslift till
Kulturhuset Östra Sallerup. Det beviljade bidraget finansieras genom
att 80 000 kronor av totalt 1 miljon kronor som satsades på
landsbygdsutveckling i budgeten för 2022 tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger beslut i kultur- och fritidsnämnden där nämnden beslutat att
skicka en ansökan om bidrag vidare till kommunstyrelsen.
Kulturhuset Östra Sallerup vill ha ekonomisk hjälp till byte av entrédörr,
montering av plattformslift samt anskaffning av detsamma.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig mycket positivt till projektet.
Kulturhuset Östra Sallerup har tidigare i närtid enligt beslut i
kommunstyrelsen 2021-12-06, 2021/476 § 275 blivit beviljade 86 500 kr för
utbyte av värmesystem.
Kostnaden finansieras genom att 80 tkr av de totalt 1 mkr kronor som
satsades på landsbygdsutveckling i budgeten för 2022 tas i anspråk.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
•

Bevilja 80 000 kronor som nettokostnadsförstärkning år 2022 till
kultur- och fritidsnämnden för tillgänglighet via plattformslift till
Kulturhuset Östra Sallerup. Det beviljade bidraget finansieras genom
att 80 000 kronor av totalt 1 miljon kronor som satsades på
landsbygdsutveckling i budgeten för 2022 tas i anspråk.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-31, ekonomienheten.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-20 § 64.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kultur- och fritid
Ekonomichefen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/072

§ 271 Medborgarförslag om införande av
fritidsbank
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för att
undersöka kostnaderna för fritidsbanken.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger beslut i Kultur- och fritidsnämnden där nämnden ger
verksamheten i uppdrag att äska 1 175 000 kr i höjd kostnadsram för att ha
möjlighet att kunna starta och driva en Fritidsbank i Hörby kommun.
Frågan har sitt ursprung i ett Medborgarförslaget om fritidsbank registrerat
2021-02-09.Medel för 2023 är inte ännu fördelade. Budgetberedningen
(kommunstyrelsens arbetsutskott) har att hantera denna fråga. Förslag till
beslut om medelstilldelning förväntas i Kommunstyrelsen den 14 november.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för att
undersöka kostnaderna för fritidsbanken.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2022-10-17
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-07
Protokoll Kommunfullmäktige 2021-10-25
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-15
Protokoll Kommunfullmäktige 2021-03-01
Medborgarförslaget om fritidsbank (KS 2021/072), 2021-02-09
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/373

§ 272 Ansökan om igångsättningstillstånd för
ÖFL Ludvigsborg-Hörby
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Bevilja igångsättningstillstånd på 1,8 mkr för projektet
”Överföringsledning Ludvigsborg- Hörby”.

•

Utgiften på 1,8 mkr finansieras inom investeringsanslaget ”VA KS” på
totalt 25,0 mkr.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger en ansökan på igångsättningstillstånd från Mittskånevatten.
Projektnamnet är ”ÖFL Ludvigsborg-Hörby”.
Projektet beskrivs som framtagande av tillståndshandlingar, projektering samt
framtagande av upphandlingsdokument för nya överföringsledningar för
dricks- och spillvatten mellan Ludvigsborg och Hörby. I projektet ingår även
en ny huvudpumpstation i Ludvigsborg.
Syftet med projektet är att säkra kapaciteten i VA-anläggningen för att möta
framtidens befolkningsökning i Ludvigsborg.
I projektet har hänsyn tagits till exploateringar och utbyggnadsområden i och
kring Ludvigsborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare (2021-11- 24) beviljat
igångsättningstillstånd för 0,2 mkr för projektet ” Förprojektering
överföringsledning Hörby-Ludvigsborg”.
Detta nya förprojekt beräknas ha en investeringsutgift på 1,8 mkr.
Den totala investeringsutgiften för hela projektet beräknas till nästan 50 mkr.
Projektet förväntas pågå februari 2022-april 2023.
Utgiften inryms inom de investeringsmedel som är avsatta i budgetbeslutet
gällande 2022 för ”VA KS” på totalt 25,0 mkr
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Bevilja igångsättningstillstånd på 1,8 mkr för projektet
”Överföringsledning Ludvigsborg- Hörby”.

•

Utgiften på 1,8 mkr finansieras inom investeringsanslaget ”VA KS” på
totalt 25,0 mkr.

Stefan Borg (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande ställer under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2022-10-13
Ansökan igångsättningstillstånd, VA-chef 2022-09-29
Projektdirektiv ÖFL Ludvigsborg-Hörby 2022-09-27
Beslutet skickas till
VA-chef
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/360

§ 273 Ansökan om medel och
igångsättningstillstånd för projektering och
ombyggnad av lokaler för IFO (Hörby
42:16)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Bevilja igångsättningstillstånd på 0,5 mkr för projektering av projektet
”Projektering och ombyggnad av lokaler för IFO (Hörby 42:16)”.

•

Utgiften finansieras inom investeringsanslaget ”Kommunstyrelsen (bla
digitalisering)”.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
projekteringen.

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorg hyr idag lokaler på Slagtoftavägen 11 av en extern
hyresvärd. Kontorslokalerna på plan 1 och 2 är på totalt 530 m2 och
källarlokaler finns som är 155 m2. Hyran är för närvarande ungefär 82
tkr/månad.
Förslag finns nu om att bygga om del av Hörby 42:16, d.v.s. gamla Aptitens
kök. Lokalen står i dagsläget oanvänd.
Då köket i lokalen är gammalt krävs större saneringsarbeten och ombyggnad
samt att hela ventilationen behöver bytas ut.
Totalt uppskattas arbetet till en utgift av 15 miljoner kronor, varav 0,5 miljon
för projektering och sanering med avsikt att användas under 2022, resterande
summa under 2023.
Lokalytorna är ungefär 800 m2 och den nya hyran beräknas bli ungefär 106
tkr/månad.
Budgetmedel inryms inom de investeringsmedel som är avsatta i
budgetbeslutet gällande 2022 för ”Kommunstyrelsen (bla digitalisering” på
totalt 10,0 mkr.
Yrkanden
Ordföranden yrkar kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

Justerande

•

Bevilja igångsättningstillstånd på 0,5 mkr för projektering av projektet
”Projektering och ombyggnad av lokaler för IFO (Hörby 42:16)”.

•

Utgiften finansieras inom investeringsanslaget ”Kommunstyrelsen (bla

Utdragsbestyrkande
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digitalisering)”.
•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
projekteringen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrning och ledning 2022-10-19.
Protokoll Tekniska nämnden 2022-09-15.
Tjänsteskrivelse Kommunservice fastighet 2022-09-14.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/151

§ 274 Hörbyförslag om Upprustning och
iordningställande av den gamla banvallen
från Ekeboda till Satserup
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att:
•

Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Upprustning och
iordningställande av den gamla banvallen från Ekeboda till Satserup
samt Satserup till Hörby”.

•

Genomföra upprustning av banvallen fram till kommungränsen under
2022 och 2023.

•

Investeringsutgiften på högst 2,5 mkr finansieras genom förändring av
rörelsekapitalet.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
projektet.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger beslut i Tekniska nämnden där nämnden föreslår upprustning och
iordningställande av den gamla banvallen från Ekeboda till Satserup samt
Satserup till Hörby
Två Hörbyförslag har inkommit till tekniska nämnden, det första ankom
2022-03-28 och det andra ankom 2022-05-19.
Förslagsställarna föreslår att den gamla banvallen mellan Ekeboda och
Satserup samt Satserup och Hörby upprustas och iordningställs för att gynna
bland annat för gång- och cykeltrafikanter.
Gata/park ställer sig positiv till förslaget. Kommunservice ser helst att hela
banvallen fram till kommungränsen upprustas. Sträckan är även utpekad i
kommunens gång- och cykelvägsplan (antagen av kommunfullmäktige 201912-16 § 261) där detta prioriterade regionala stråk uppges vara i behov av
upprustning. Sträckan ingår numera även i den regionala cykelleden Ystad–
Båstad. Projektledarna för det projektet har gett synpunkter på att leden är
väldigt bristfällig och önskar att Hörby kommun rustar upp leden. Tidigare
ansökningar av medel för upprustning hos Trafikverket har fått avslag.
Beräknad utgift för projektet 2,5 mkr.
Budgetmedel kan inrymmas inom de investeringsmedel som är avsatta i
budgetbeslutet gällande 2022 för ”Kommunstyrelsen (bla digitalisering” på
totalt 10,0 mkr men detta är inte ekonomienhetens förslag.
Ekonomienhetens förslag är att kommunfullmäktige tar ställning till projektet
för banvallen separat då kommunfullmäktige har bestämt att de medel som
Justerande

Utdragsbestyrkande
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nämns ovan rubriceras för ”Kommunstyrelsen (bla digitalisering”.
Ekonomienhetens förslag är att investeringsutgiften finansieras genom
förändring/minskning av rörelsekapitalet.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
•

Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Upprustning och
iordningställande av den gamla banvallen från Ekeboda till Satserup
samt Satserup till Hörby”.

•

Genomföra upprustning av banvallen fram till kommungränsen under
2022 och 2023.

•

Investeringsutgiften på högst 2,5 mkr finansieras genom förändring av
rörelsekapitalet.

•

Uppdra till avdelningschef för Kommunservice att genomföra
projektet.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2022-10-13
Protokoll Tekniska nämnden 2022-09-15
Tjänsteskrivelse Kommunservice 2022-09-01
Hörbyförslag daterat 2022-03-31
Hörbyförslag daterat 2022-01-27
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Avdelningschef Kommunservice
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Controller
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/333

§ 275 Äskande avseende medel för Gott Liv
brukare 75+.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Tilldela sektor Omtanke de 650 000 kr som återstår av avsatta medel
för ”Gott liv för brukare 75 plus” för att sektor Omtanke ska kunna
genomföra förbättringar inom särskilt boende samt utveckla
samverkan mellan särskilt boende och Vardagsrummet.

•

Driftskostnaden finansieras genom att 650 tkr av de totalt 1 mkr
kronor som satsades för ett gott liv för brukare 75 plus i budgeten för
2022 tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger beslut i Socialnämnden där nämnden begär att de 650 000 kr som
återstår av avsatta medel för ”Gott liv för brukare 75 plus” tilldelas sektor
Omtanke för att sektor Omtanke ska kunna genomföra förbättringar inom
särskilt boende samt utveckla samverkan mellan särskilt boende och
Vardagsrummet.
Satsningar handlar om att förbättra personaltätheten inom vissa nya
målgrupper där sektorn under 2022 testar nya arbetssätt för att både förbättra
kontinuiteten för brukarna och också effektivisera i verksamheterna.
Café Källan är tänkt som ett miljöombyte till brukare och deras anhöriga, där
brukare får möjlighet att lämna avdelningen och gå till Källhagas eget café för
att ta en fika. Café Källan kommer dessutom att erbjuda olika aktiviteter
dagligen. Insatsen kommer att testas under hösten 2022 och sedan utvärderas
(avslutas eller förlängas).
Vidare vill sektorn utöka samarbetet med väntjänst och Vardagsrummet så
att besökare till Vardagsrummet kan komma iväg på gemensamma utflykter
med kommunens boende. Under året kommer nya aktiviteter att testas för att
motverka ensamhet. Aktiviteterna avslutas december 2022.
Kostnaden finansieras genom att 650 tkr av de totalt 1 mkr kronor som
satsades för ett gott liv för brukare 75 plus i budgeten för 2022 tas i anspråk.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Tilldela sektor Omtanke de 650 000 kr som återstår av avsatta medel
för ”Gott liv för brukare 75 plus” för att sektor Omtanke ska kunna
genomföra förbättringar inom särskilt boende samt utveckla
samverkan mellan särskilt boende och Vardagsrummet.

•

Driftskostnaden finansieras genom att 650 tkr av de totalt 1 mkr
kronor som satsades för ett gott liv för brukare 75 plus i budgeten för
2022 tas i anspråk.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2022-09-26
Protokoll Socialnämnden 2022-08-25
Tjänsteskrivelse Sektor Omtanke
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomichefen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/294

§ 276 Besvarande av motion från Hans Frank (L)
angående boende för medborgare med
funktionshinder
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna genom Hans Frank har lämnat en motion till kommunfullmäktige
angående boende för medborgare med funktionshinder.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anslå medel för uppförande av
gruppboende.
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anvisa markområde inom Hörby
tätort och upphandla byggnation av ett gruppboende med en total
byggnadsyta på c:a 400 kvm.
Som ett led i beredningen har kommunstyrelsen överlämnat motionen till
socialnämnden för yttrande.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Komplettering av ärendet efter återremiss, 2022-10-17.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-26 § 170.
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-13 § 149.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-30 § 114.
Socialnämnden § 188.
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-09 § 222.
Tjänsteskrivelse SN.
Motion från Hans Frank (L) angående boende för medborgare med

Justerande

Utdragsbestyrkande
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funktionshinder

Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (48)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

20 (48)

Sammanträdesdatum

2022-11-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2021/493

§ 277 Besvarande av motion från Lillemor Widh
(S) om inrättande av en teknisk support
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Lillemor Widh (S) har inkommit med en motion med förslag att:
• Det inrättas en tekniksupport funktionen i kommunen, som kan serva
alla behövande.
• Lämplig lokal tillhandahålls för att kunna få träffa supportfunktionen.
• Kunna nå supportfunktionen för att beställa hembesök.
• Snarast utreda och sjösätta detta för att utveckla Hörby till en
framtidskommun.
Frågan om digitalt utanförskap, särskilt för den äldre delen av kommunens
befolkning är viktig. Samtidigt är motionens förslag mycket svåra för
kommunen att tillgodose. Medborgare väljer olika tekniska lösningar, olika
plattformar och olika leverantörer av digitala tjänster för att tillgodose sina
personliga digitala behov. Kommunen har inget formellt uppdrag på detta
område då det handlar om att lösa tekniska- eller handhavandeproblem som
uppstått inom ramen för ett provat avtalsförfarande mellan kund och
leverantör. Detta behov bör istället kunna tillgodoses av leverantören av den
digitala tjänsten, av tillverkaren av den digitala produkten, eller via andra
informella kanaler i personens närhet. Kommunen arbetar aktivt för att
motverka digitalt utanförskap genom bredbandsutbyggnad,
tillgänglighetsfrågor avseende kommunens webbplats, samt genom
tillhandahållande av konsumentvägledning för den enskilde köparen av
digitala produkter och tjänster.
Yrkanden
Ordföranden yrkar kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Renaldo Tirone (S) yrkar att motionen ska bifallas.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande mot Renaldo Tirones (S) bifallsyrkande
under proposition och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat
i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-12-20 §168
Motion
Beslutet skickas till
Kanslienheten
Motionsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/258

§ 278 Besvarande av motion från Hans Frank (L),
Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L) och
Marie Dahlén (L) om förstärkning av
varumärket genom förbättrad satsning på
besöksnäringen i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterad
2022-09-30.

Sammanfattning av ärendet
Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Marie Dahlén (L) och Jens Rosberg (L)
har 2021-06-18 inkommit med motion med förslag att:
• Fullmäktige skall besluta om att utreda och investera för att stödja en
positiv utveckling av besöksverksamheten utifrån ovanstående
beskrivning. Uppdraget skall genomföras skyndsamt och med hög
kvalitet.
Kommunen arbetar aktivt med besöks- och destinationsnäringsfrågorna.
Även om den formella samverkan med Eslöv och Höörs kommuner
avslutats drivs fortfarande destinations- och besöksnäringsfrågor i samråd
mellan dessa två kommuner. Exempel på sådana initiativ är framdriften av
den gemensamma hemsidan www.visitmittskåne.se vilken i skrivande stund
håller på att förfinas och utvecklas genom aktiv medverkan från
Företagarföreningen Mitt Skåne. Vidare drivs initiativ i form av gemensamma
satsningar på marknadsföring av kommunerna. Utöver detta har Hörby
kommun sedan årsskiftet 2021/22 ett aktivt medlemskap i SKNO:s besöksoch destionationsnätverk där gemensamma insatser planeras och genomförs.
Vidare deltar Hörby kommun i ett flertal besöks- och
destinationsnäringsprojekt inom ramen för annan samverkan, exempelvis
Destination Rönne å och Ringsjön, och en fortsättning på cykelledsprojektet
(båda inom Leader). Näringslivschefens team har vidare utökats genom
tillförandet av en heltidstjänst i form av en utvecklingsstrateg som bland annat
har besöks- och destinationsfrågorna som huvudsakligt fokus. Detta har
redan resulterat i framdrift i pågående projekt samt en rad företagsbesök inom
besöks- och destinationsnäringen.

Justerande

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

Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterad
2022-09-30.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-06-21 §130
Motion
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kanslienheten
Motionsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/220

§ 279 Besvarande av motion från Mikael Olsson
(KD) och Sandra Vighagen (KD) om
obemannade matbutiker utanför tätorten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med motion
med förslag att Kommunstyrelsen ska utreda behovet av att kunna upplåta
platser på orter inom kommunen som saknar bemannade affärer, för att på
dessa ytor kunna erbjuda obemannade butiker.
Kommunen har på senare tid mottagit flera förslag på etablering av
obemannade butiker, såväl från företag inriktade mot etablering av
obemannade butiker som från enskilda personer som önskar etablera sådana.
Vid varje tillfälle görs en bedömning av huruvida kommunen har mark att
erbjuda på föreslagen plats, och om kommunen kan bistå på annat sätt. I ett
fall har ärendet resulterat i att kommunens företagslots aktiverats för att i
närtid vara behjälplig i processen framåt för att stötta en etablering. Detta är
således en aktivitet som redan pågår och drivs av marknadskrafter och av
entreprenöriella krafter inom kommunens gränser. Detta sker vidare redan
inom ramen för det uppdrag kommunen har att verka för ett blomstrande
näringsliv och en levande landsbygd.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, styrning och ledning, 2022-09-30.
Kommunfullmäktige 2022-06-20 §122
Motion

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kanslienheten
Motionsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/058

§ 280 Besvarande av motion från Mikael Olsson
(KD) och Sandra Vighagen (KD) om att
erbjuda skolbiljett i Skånetrafiken för alla
gymnasieelever i Hörby kommun som
gäller dygnet runt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att:
•

Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med motion
med förslag att:
• Erbjuda alla gymnasieelever gratis skolbiljett även på helger är ett stort
steg för att öka jämlikheten, minska segregation och förbättra
integration mellan ungdomar i Hörby.
• Erbjuda seniorbiljett inom Hörby kommun innebär en ökad trygghet
för våra seniorer som kan vara aktiva och besöka sina vänner och
familjer utan att vara beroende av bil.
Kommunfullmäktige beslutade att skicka motionen för beredning till
kommunstyrelsen. Ärendet har beretts av avdelning styrning och ledning och
sektorbildning
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
•

Motionen avslås

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-09-28.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31.
Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD), 2022-01-25

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Motionsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/063

§ 281 Besvarande av motion från Henrik
Andersson (S) och Renaldo Tirone (S) om
gratis kollektivtrafik för ungdomar i
gymnasieåldern
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
•

Motionen avslås.

Reservation mot beslutet
Renaldo Tirone (S) och Anders Larsson (C) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Andersson (S) och Renaldo Tirone (S) har inkommit med motion
med förslag att gymnasieungdomar skall få gratis kollektivtrafik, dygnet runt
inom Skåne. Kommunfullmäktige beslutade att skicka motionen för
beredning till kommunstyrelsen. Ärendet har beretts av avdelning styrning
och ledning och sektor bildning.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Renaldo Tirone (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande mot Renaldo Tirones (S) bifallsyrkande
under proposition och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat
i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-09-28
Kommunfullmäktige 2022-01-31 § 12
Motion från Henrik Andersson (S) och Renaldo Tirone (S), 2022-01-27

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/075

§ 282 Besvarande av motion från Mikael Olsson
(KD) och Sandra Vighagen (KD) om
införande av en bestämmelse om
minoritetsrevisor i bolagsordningarna för
Hörby kommuns Industrifastighets AB och
Hörby Bostäder AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen den 11 februari 2021 föreslår Mikael Olsson (KD) och
Sandra Vighagen (KD) att den politiska minroteten i kommunfullmäktige får
rätt till minoritetsrevisorer i kommunens helägda bolag samt att detta skrivs
in i respektive bolags bolagsordningar.
Bestämmelserna i 9 kap 9 § aktiebolagslagen ämnar stärka minoritetsägares
insyn i bolagen genom rätten till en minoritetsrevisor. Samma princip är inte
tillämplig i helägda kommunala bolag då kommunen innehar samtliga aktier i
bolagen och bestämmelsen i aktiebolagslagen ämnar ägandeformerna snarare
än styrelseformerna av ett bolag. Bestämmelserna är inte heller förenliga med
bestämmelserna om minoritetsskydd i kommunallagen så som
minoritetsåterremiss och minoritetsbordläggning då dessa bestämmelser
ämnar stärka den demokratiska ställningen för en politisk minoritet i det
politiska beslutsfattandet.
Insyn och revision för kommunalt helägda bolag finns redan reglerat i
kommunallagen och kriterierna för både allmänhetens och den politiska
minoritetens insyn i bolagen bör därför anses vara uppfyllda inom ramen för
den av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisionen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Justerande

Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, styrning och ledning, 2022-10-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-01.
Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om införande
av en bestämmelse om minoritetsrevisor i bolagsordningarna för Hörby
kommuns Industrifastighets AB och Hörby Bostäder AB.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/263

§ 283 Yttrande angående skrivelse från
revisionen om hantering av partistöd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
•

Översända tjänsteskrivelsen som kommunfullmäktiges yttrande till
revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har i skrivelse begärt svar på fråga om ett partis användning av
partistöd är i linje med reglementet för partistöd med önskemål om svar 202209-30. Regler om kommunalt partistöd finns i kommunallagen 4 kap 29–32 §.
I proposition 2013/14:5 framgår bland annat att:
Mottagare av partistöd ska lämna en redovisning av hur stödet har använts.
Det finns inga formkrav på redovisningen. Redovisningen ska ge en
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Redovisningen ska
bidra till en öppenhet genom vilken allmänhet och media kan ifrågasätta hur
stödet har använts, vilket i sin tur ska utveckla en praxis där stödet används
för avsett ändamål nämligen att stärka partiets ställning i den lokala
demokratin. Det bör inte förekomma någon kontroll som syftar till att
kommuner på grundval av hur partistöd används tar ställning till om fortsatt
stöd ska lämnas. Underlaget bör inte omfatta i vilken mån så har skett då detta
är en bedömningsfråga. En granskningsrapport ska tillfogas redovisningen.
Granskningen ska inte svara på frågan om stödet använts för sitt avsedda
ändamål, utan säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
stödet använts så att andra kan ta ställning till om stödet använts för avsett
ändamål. Fullmäktige får besluta att inte betala ut partistöd till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport och bör ta in bestämmelse om
detta i reglemente för partistöd
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Översända tjänsteskrivelsen som kommunfullmäktiges yttrande till
revisionen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-07-27
Skrivelse från revisionen 2022-06-20
Beslutet skickas till
Revisionen
_____

Justerande
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Dnr KS 2020/433

§ 284 Besvarande av motion Från Hans Frank (L)
och Jens Rosberg (L) om utredningen av
ägandeform för kommunens fastigheter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) där de vill ge
kommunstyrelsen i uppdrag att genom en extern part utreda hur kommunens
samtliga verksamhetslokaler placeras i ett fristående, av kommunen, helägt
fastighetsaktiebolag med inriktningen att i övertagandet hantera
verksamheternas krav på drift- och underhåll och reinvesteringar samt
framtida nyinvesteringar.
Det finns starka argument för att förvalta och äga sina egna lokaler, under
förutsättning att detta görs effektivt. Fördelarna med kommunens nya
organisation, en förvaltning, minskar stuprörseffekten och bör utvärderas
innan eventuella utredningar av ovan karaktär görs.
Mot bakgrund av ovan föreslås ovan motion avslås.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad 2022-08-08.
Kommunfullmäktige Beslut 2020-11-30 § 246, KS 2020/433
Motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L), daterad 2020-11-13
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/301

§ 285 Taxor och avgifter 2023
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Justerande

•

Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor och avgifter
med följande förändringar:

-

Gällande VA-taxa Hörby 2023.
Ny text i § 10 är ”Avgifter enligt §§ 6-8 är baserade på
entreprenadindex husbyggnads- och anläggningsverksamhet serie 324,
september 2018. När detta index ändras, har Hörby
kommunfullmäktige rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte
oftare än en gång årligen.”

-

Gällande VA-taxa Hörby 2023.
Ny text i § 16 är ” Avgifter enligt §§ 11-13 är baserade på
entreprenadindex husbyggnads- och anläggningsverksamhet serie 324,
september 2018. När detta index ändras, har Hörby
kommunfullmäktige rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte
oftare än en gång årligen.”

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
alkohollagen upphävs nu gällande taxa för socialnämndens
verksamhet enligt alkohollagen, antagen av kommunfullmäktige i
beslut 2017-06-26, § 82.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag
om tobak och liknande produkter utgår § 14.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel utgår § 7.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen utgår § 8.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om
foder och animaliska biprodukter utgår § 9.
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-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
livsmedelslagstiftningen utgår § 8

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken utgår § 10.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag
om tobaksfria nikotinprodukter utgår § 10.

-

Gällande Taxa för miljönämndens övriga verksamhet så ska denna
inte förändras med automatik utan eventuella förändringar ska
beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Uppdra till sektor Livsmiljö att till kommunstyrelsens sammanträde 14
november 2022 revidera taxa ”Hyresavgifter 2023” enligt aktuell
situation.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattar beslut om taxor och avgifter för kommunens
verksamheter. Nämnderna har inkommit med förslag till nya och reviderade
taxor och avgifter för verksamhetsåret 2023.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Justerande

•

Anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor och avgifter
med följande förändringar:

-

Gällande VA-taxa Hörby 2023.
Ny text i § 10 är ”Avgifter enligt §§ 6-8 är baserade på
entreprenadindex husbyggnads- och anläggningsverksamhet serie 324,
september 2018. När detta index ändras, har Hörby
kommunfullmäktige rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte
oftare än en gång årligen.”

-

Gällande VA-taxa Hörby 2023.
Ny text i § 16 är ” Avgifter enligt §§ 11-13 är baserade på
entreprenadindex husbyggnads- och anläggningsverksamhet serie 324,
september 2018. När detta index ändras, har Hörby
kommunfullmäktige rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte
oftare än en gång årligen.”
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-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
alkohollagen upphävs nu gällande taxa för socialnämndens
verksamhet enligt alkohollagen, antagen av kommunfullmäktige i
beslut 2017-06-26, § 82.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag
om tobak och liknande produkter utgår § 14.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel utgår § 7.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
strålskyddslagen utgår § 8.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om
foder och animaliska biprodukter utgår § 9.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
livsmedelslagstiftningen utgår § 8

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken utgår § 10.

-

Gällande Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag
om tobaksfria nikotinprodukter utgår § 10.

-

Gällande Taxa för miljönämndens övriga verksamhet så ska denna
inte förändras med automatik utan eventuella förändringar ska
beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Uppdra till sektor Livsmiljö att till kommunstyrelsens sammanträde 14
november 2022 revidera taxa ”Hyresavgifter 2023” enligt aktuell
situation.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomienheten (denna skrivelse) 2022-10-24
Protokoll Nämnden för VA och Räddningstjänst 2022-10-03, §82
Förslag VA-taxa Hörby 2023
PM VA taxa Hörby 2023
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-20, §165.
Protokoll Tekniska nämnden 2022-09-15, §144.
Tjänsteskrivelse Kommunservice 2022-09-02.
Förslag till reglering av taxa för grävning i allmän platsmark, 2022-09-01,
visar förändringar.
Förslag till reglering av taxa för grävning i allmän platsmark, 2022-09-01.
Protokoll Kommunfullmäktige 2021-12-20 § 267.
Justerande
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Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-03-23, §44.
Förslag. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt alkohollagen
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-09-14, §128.
REV. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak
och liknande produkter.
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-09-14, §129.
REV. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-09-14, §130.
REV. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen.
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-09-14, §131.
REV. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om foder och
animaliska biprodukter.
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-09-14, §132.
REV. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
livsmedelslagstiftningen.
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-09-14, §133.
REV. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken.
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-09-14, §134.
REV. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag om
tobaksfria nikotinprodukter.
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-09-14, §135.
Taxa för miljönämndens övriga verksamhet.
Beslutet skickas till
Sektor Livsmiljö
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Alla nämnder
Ekonomichef
_____

Justerande
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Dnr KS 2022/010

§ 286 Intern kontroll kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
•

Fastställa Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens har att följa kommunfullmäktiges reglemente för intern
kontroll. Reglemente syftar till att säkerställa den interna kontrollen som
krävs enligt kommunallagen 6 kap. Det innebär att styrelse och nämnd är
ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller även
när driften av verksamheten har lämnats över till någon annan, exempelvis ett
kommunalt bolag eller en privat utförare
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
•

Fastställa Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2023.

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Riskanalys och plan för intern kontroll, daterad 2022-10-04
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Revisionen
Ekonomienheten (Pontus Schygge)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/016

§ 287 Budget 2023, plan 2024–2033
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 14
november 2022.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 14 november
2022.
Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/011

§ 288 Månadsrapport 22-09-30 Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
•

Godkänna ”Hörby kommuns månadsrapport 2022-09-30”

•

Uppmana nämnder med en avvikelse mot ekonomisk ram att
skyndsamt ta fram åtgärder för en ekonomi i balans och att inarbeta
dessa åtgärder i verksamhetsplan 2023.

•

Åtgärderna ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari
2023.

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-09-30 har upprättats.
De nämnder som nu har avvikelser mot ekonomisk ram behöver skyndsamt
ta fram hållbara åtgärder för en ekonomi i balans med beaktande av både
kommunens fokusområden och Hörbymodellen och inarbeta dessa i
verksamhetsplan 2023.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
•

Godkänna ”Hörby kommuns månadsrapport 2022-09-30”

•

Uppmana nämnder med en avvikelse mot ekonomisk ram att
skyndsamt ta fram åtgärder för en ekonomi i balans och att inarbeta
dessa åtgärder i verksamhetsplan 2023.

•

Åtgärderna ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari

Beslutsordning
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-21
Hörby kommuns månadsrapport 2022-09-30

Justerande
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Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Revision
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 289 Kris- och säkerhetsinformation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

•

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 november
2022 ska det informeras om trygghetsmätningen.

Sammanfattning av ärendet
Kris- och säkerhetssamordnare Anna Hallbom informerar om:
•

Information om möte med trygghetsmätning.

•

Information om krishantering avseende elförsörjning.

•

Kameraövervakning.

•

Totalförsvarsdag den 2 februari 2023 i Kristianstad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

•

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 november
2022 ska det informeras om trygghetsmätningen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 290 Säkerhetsåtgärder för förtroendevalda och
tjänstemän
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Förslag till beslut avseende säkerhetsåtgärder för förtroendevalda och
tjänstemän ska presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 2 februari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kris- och säkerhetssamordnare Anna Hallbom och trygghet- och
säkerhetssamordnare Fredrik Billsten informerar om Hörby kommuns arbete
avseende förebyggandet av hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Förslag till beslut avseende säkerhetsåtgärder för förtroendevalda och
tjänstemän ska presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 2 februari 2023.

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

Beslutet skickas till
Kris- och säkerhetssamordnare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 291 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Elisabeth Steen Ekstedt informerar om:
•

Nytt verksamhetssystem som gått i drift.

•

Bemanningen på ekonomienheten.

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

Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Biträdande HR-chef Marie Bergström informerar om:
•

Löneöversyn

•

Lönepolicy

•

Digitalisering av arbetsmiljöprocessen

•

Hybridarbete

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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§ 293 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Irene Nyqvist informerar om:
•

Ledningsgruppens arbete

•

Lokalförsörjningsplan

•

Digitalisering

•

Brandskyddsdokumentation

•

Ny säkerhet- och beredskapssamordnare Fredrik Billsten

•

Kravspecifikation för rekrytering av avdelningschef kommunservice

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

Informationen noteras till protokollet.

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

Rekrytering av ny kommundirektör.

•

Valberedning inför kommande val av nämnder och styrelser.

•

Utbildning om krishantering för ledningsgruppen och
kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

