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§ 350 Förändring av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Godkänna föredragningslistan med följande förändring:
Ärenden som utgår:
”Kurser och konferenser”
”Rapporter”
Initiering av ärende:
Ärende rörande Ombyggnation av Centrum initieras av Magnus
Lennartson (C) och Birger Larsson (L) och besvaras under punkten
”Information från kommundirektören”.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 351 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Utse Birger Larsson (L) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens
protokoll.
-Protokollet justeras på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4,
Hörby kommun, tisdagen den 25 september 2018 klockan 12.00.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/108

§ 352 Återrapportering angående
budgetuppföljning och ekonomiska
förutsättningar 2018 för barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Informationen är delgiven.
-Samhällsbyggnadschef Åsa Ratcovich samt presidiet för tekniska
nämnden kallas till nästa sammanträde med kommunstyrelsens
arbetsutskott den 3 oktober 2018 för redogörelse angående hanteringen av
Trollbäcken.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-13
behandlades ärendet om genomgång av budgetuppföljning och ekonomiska
förutsättningar för barn- och utbildningsnämnden varvid arbetsutskottet
beslutade, § 275/2018, att barn- och utbildningsnämnden fortsatt skulle
arbeta för en budget i balans samt att återrapport i ärendet skulle ske vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 september 2018.
Kultur-, fritids- och utbildningschef Tomas Ringberg återrapporterar om
följande. Helårsprognosen för 2018 bedöms för närvarande till 11,3 mkr i
underskott.
Prognosen är dock alltjämt osäkerhet efter augusti månad gällande
kostnader för gymnasieplatser och vilka effekter vidtagna åtgärder kring
personalkostnader har haft. Från föregående genomgång i juni 2018 har
intäkter från migrationsverket, köpta platser framförallt i förskolan och
avslut anställning personal medfört negativa effekter på barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska utfall. Åtgärder som redan givit positiv
effekt på utfallet är personalanpassningar, minskning av antalet
pedagogiska måltider och statliga medel.
Vidare informerar kultur-, fritids- och utbildningschef Tomas Ringberg och
kommundirektör Johan Eriksson om Trollbäcken och hanteringen av detta
ärende samt att flytt av paviljonger nu planeras ske under jullovet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/191

§ 353 Motion från Stefan Borg (SD) om att göra
obligatoriska drogtester på skolorna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Remittera motionen för yttrande över motionärens att-satser till barn- och
utbildningsnämnden, med hörande av elevhälsan, samt till
socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Borg (SD) har den 28 maj 2018 inkommit med en motion angående
införskaffande av utrustning för att testa vissa droger samt att kommunen
gör drogtester obligatoriska för alla elever i högstadiet på kommunens
skolor minst en gång per termin, samt närhelst det föreligger misstanke om
drogmissbruk. Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2018, § 103, att
motionen får ställas samt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. I ärendet föreligger tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30 från
utredare Josefine Persson med utredning av motionen.
Yrkanden
Birger Larsson (L) yrkar, med instämmande av Susanne Meijer (S), att
kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att remittera motionen för
yttrande över motionärens att-satser till barn- och utbildningsnämnden,
med hörande av elevhälsan, samt till socialförvaltningen.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30 från kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 103
Motion från Stefan Borg (SD) om att göra obligatoriska drogtester på
skolorna
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Elevhälsan
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/352

§ 354 Ställningstagande för samordnad
varudistribution
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
-Godkänna förstudie Samordnad Varudistribution - 2018-09-18.
-Hörby kommun ska inte fortsättningsvis delta i Länsstyrelsens projekt om
samordnad varudistribution.
-Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en
upphandlingsorganisation.
-Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
införande av e-handel i Hörby kommun.
-Lyfta fråga om införande av samordnad varudistribution till
kommunstyrelsen efter det att införande av e-handel har skett i Hörby
kommun.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta: -Godkänna förstudie Samordnad
Varudistribution - 2018-09-18. -Hörby kommun ska inte fortsättningsvis
delta i Länsstyrelsens projekt om samordnad varudistribution. -Ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en
upphandlingsorganisation. -Ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för införande av e-handel i Hörby kommun. -Lyfta fråga om
införande av samordnad varudistribution till kommunstyrelsen efter det att
införande av e-handel har skett i Hörby kommun.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18
Förstudie Samordnad Varudistribution daterad 2018-09-18
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kansli och ledningsstöd
Kommunalråd Susanne Meijer,

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Andre vice kommunalrådsordförande Stefan Borg,
Miljöstrateg Ida Linné,
Administrativ chef barn- och utbildningsförvaltningen Mattias Nyqvist
Verksamhetsutvecklare vård och omsorg Ingrid Haraldsson,
Kostchef Jens Modeer
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/233

§ 355 Information om Dataskyddsförordningen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Utredare Josefine Persson informerar om det arbete som genomförts under
hennes ledning såsom dataskyddsombud för bland annat
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen om
dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar även för gott samarbete och önskar
Josefine Persson lycka till i fortsatt arbete då hon nu slutar vid Hörby
kommun.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/458

§ 356 Motion från Gert Nygren (SPI) om slopat
bygglov för installation av solceller
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Gert Nygren (SPI) har den 7 december 2017 inkommit med en motion om
slopat bygglov för solceller vari motionären vill att kommunfullmäktige
beslutar om lovbefrielse för en och tvåbostadshus inom detaljplan. I
kulturhistoriska områden inom detaljplan föreslås lovplikt finnas kvar.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 8, att överlämna
motionen till byggnadsnämnden för beredning.
Av tjänsteskrivelse daterad 2018-07-12 från Bygg och Miljö samt av beslut
i byggnadsnämnden 2018-08-23, § 127, framgår bland annat att Riksdagen
beslutade 2018-06-13 om ändringar i plan- och bygglagen som börjar gälla
den 1 augusti 2018. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas
bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som
ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna
måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den
gällande detaljplanen.
Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på
byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs
även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av
riksintresse för totalförsvaret.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta:
-Motionen anses besvarad.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslut från byggnadsnämnden 2018-08-23, § 127
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-12 från Bygg och Miljö
Motion från Gert Nygren (SPI) om slopat bygglov för installation av
solceller
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 8
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/459

§ 357 Information om handläggning av motion
från Gert Nygren (SPI) gällande
återkallande av markanvisningsavtal
Stattena norra
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Gert Nygren (SPI) inkom 2017-12-10 med en motion angående
återkallande av markanvisningsavtal på Stattena norra.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 193, att motionen fick ställas
samt att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Vikarierande mark- och exploateringsingenjör Lotta Rylander informerar
om handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Motion från Gert Nygren (SPI) gällande återkallande av
markanvisningsavtal för Stattena norra
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/303

§ 358 Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD)
angående tunnel under väg 13/Lybykorset
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därtill:
-Uppmana gata/parkchef att tillskriva och uppvakta Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Boulkizz (SD) har inkommit med en motion angående tunnel
under väg 13/Lybykorset vari motionären vill att kommunen verkar för att
man bygger en tunnel under väg 13 vid Lyby korset så att man lätt och
trafiksäkert kan ta sig över/under den olycksdrabbade väg 13 samt att man
samtidigt gör heldragna mittlinjer på väg 13 och förbjuder vänstersväng för
dem som skall svänga av till Lyby vid Hee, då det finns ett bättre och
säkrare kors, Lybykorset.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 108 att motionen får ställas
och att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
I ärendet föreligger yttrande från tekniska nämnden 2018-04-26, § 73, där
det framgår att Trafikverket är väghållare för berörda sträckor samt
beslutsfattande myndighet gällande eventuell investering i tunnel, vilket
innebär att Hörby kommun inte kan besluta i frågan. Hörby kommun kan
uppmärksamma Trafikverket genom att tillskriva Trafikverket om ärendet.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad.
Birger Larsson (L) yrkar, med instämmande av Susanne Meijer (S) och
Stefan Borg (SD), att kommunstyrelsens arbetsutskott därtill ska besluta: Uppmana gata/parkchef att tillskriva och uppvakta Trafikverket för att
uppmärksamma problematiken.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26, § 73
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 108
Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) angående tunnel under väg
13/Lybykorset
Beslutet skickas till
Gata/Parkchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/379

§ 359 Antagande av detaljplan för Pugerup 6, 22,
36 m.fl. i Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Anta detaljplanen för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag för ny
detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby kommun. Fastigheterna
kallas även för gamla statoiltomten och gamla mejeriet utifrån tidigare
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa möjlighet
för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett attraktivt
område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter.
Detaljplanen har varit utskickad på två remissrundor, samråd och
granskning och slutligen har antagandehandlingar arbetats fram. Beslut att
godkänna antagandehandlingarna har tagits av byggnadsnämnden som
överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta: -Anta detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. i Hörby.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13 från kommunledningsförvaltningen
Beslut från byggnadsnämnden 2018-08-23, § 129
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. antagandehandling plankarta201808-09
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., antagandehandling planbeskrivning
2018-08-09
Granskningsutlåtande Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. 2018-08-09
Beslutet skickas till

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen / Planering & Utveckling, Hörbygårdens mejeri AB
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/142

§ 360 Kävlingeåns vattenråd - reparationer och
underhåll av anlagda dammar och
våtmarker inom Kävlingeåns
avrinningsområden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
-Godkänna att vattenrådet fortsätter att hantera reparation och underhåll för
perioden 2018-2021.
-Bevilja medel till arbetet i enlighet med förslaget vilket för Hörby
kommun innebär 24 800 kr/år för åren 2019-2021.
-Finansiering av ovan beviljade medel sker inom kommunstyrelsens
driftsbudgetramar 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet
Kävlingeåns vattenråd har som förslag att äska medel för det fortsatta
arbetet med reparationer och underhåll av anlagda dammar och våtmarker
inom Kävlingeåns avrinningsområde.
De dammar och våtmarker som är anlagda inom Kävlingeåprojektet samt
inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån, sedan starten 1995, är inte
naturmiljöer som tillåts ha helt fri utveckling. Det krävs ett visst behov av
underhåll och reparation av tekniska delar för att funktion för näringsrening
ska finnas kvar. Kommunerna har i de flesta fallen haft ansvar för
funktionen av de anlagda dammarna och våtmarkerna under avtalstiden.
Kävlingeåns vattenråd har dock samordnat arbetet med reparationer och
underhåll med särskild finansiering från medlemskommunerna under åren
2014-2017.
Vattenrådets kansli föreslår nu att det fortsatta arbetet med reparations- och
underhållsåtgärder bedrivs inom ramen för Kävlingeåns vattenråd. Enligt
förslag från vattenrådets kansli skulle ett samlat arbete medföra flertalet
fördelar som t.ex. upprätthållen kontinuitet samt att kommunerna inte
själva behöver lägga tid på arbetet. Kostnaderna för perioden 2018-2021
skulle enligt förslaget fördelas enligt nedanstående tabell.
Kommun - Andel - Äskad summa (kr/år)
Eslöv - 0,266 - 106 400
Hörby - 0,062 - 24 800
Höör - 0,022 - 8 800
Kävlinge - 0,095 - 3 800

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Lomma - 0,017 - 6 800
Lund - 0,389 - 155 600
Sjöbo - 0,134 - 53 600
Tomelilla - 0,015 - 6 000
Summa - 1,000 - 400 000
Då medel kvarstår från tidigare år förslår vattenrådets kansli att detta
används som en grundfinansiering och att medel ej äskas för 2018 utan
endast för åren 2019-2021. För Hörbys del skulle det innebära en kostnad
på 24 800 kr per år i tre år, d.v.s. totalt 74 400 kr.
Yrkanden
Ordförande Susanne Meijer yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
föreslå kommunstyrelsen besluta: -Godkänna att vattenrådet fortsätter att
hantera reparation och underhåll för perioden 2018-2021. -Bevilja medel
till arbetet i enlighet med förslaget vilket för Hörby kommun innebär 24
800 kr/år för åren 2019-2021. -Finansiering av ovan beviljade medel sker
inom kommunstyrelsens driftsbudgetramar 2019-2021.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-06 från ekonomiavdelningen
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-02 från samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag från Kävlingeåns vattenråd
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Ekonomichef
Kommunekolog
Kävlingeåns vattenråd
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 361 Information om Norra Industriparken
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar :
-Informationen är delgiven.
-Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i
oktober 2018 för en sammanfattning rörande frågorna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-29, § 329, bland annat
att detta informationsärende om Norra Industriparken skulle tas upp i
arbetsutskottet i september 2018 för en uppdatering av pågående samtal
med intressenter samt arbetet med detaljplanering.
Vikarierande mark- och exploateringsingenjör Lotta Rylander
återrapporterar om ärendet.
_____
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Dnr KS 2018/020

§ 362 Delårsrapport II 2018-08-31 för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
-Godkänna kommunstyrelsens delårsrapport II.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport har tagits fram för kommunstyrelsen för januari-augusti
2018.
Kommunstyrelsens redovisar ett överskott med 1,8 mkr. Helårsprognosen
bedöms till ett överskott om 1,0 mkr.
Investeringsutfallet uppgår till 0,5 mkr.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta: -Godkänna
kommunstyrelsens delårsrapport II.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13 från ekonomiavdelningen
Delårsrapport 2018-08-31 Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Budgetchef
_____
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Dnr KS 2018/021

§ 363 Information om Delårsrapport II 2018-0831 för Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Informationen är delgiven.
-Samhällsbyggnadschef Åsa Ratcovich samt presidiet för tekniska
nämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i
oktober 2018 för återrapportering avseende måltidsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Budgetchef Kerstin Bondza informerar om delårsrapport II för Hörby
kommun för januari-augusti 2018.
_____
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Dnr KS 2018/024

§ 364 Budget 2019 kommunstyrelsen,
komplettering av kortsiktiga mål - God
folkhälsa
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Fastställa kortsiktigt mål 2019 avseende God folkhälsa till att som
prioriterat område-mål omfatta att folkhälsoperspektivet ska finnas med i
alla delar av samhällsplaneringen samt att styrtal för området ska vara att
genomföra folkhälsostrategin respektive att folkhälsoråd inrättas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-10, § 220, att reviderad
budgetskrivelse för Budget 2019 och planer 2020-2021 fastställs och
överlämnas till budgetberedningen med tillägget att kortsiktiga mål 2019
avseende God folkhälsa ska kompletteras av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
ska besluta att fastställa kortsiktigt mål 2019 avseende God folkhälsa till att
som prioriterat område-mål omfatta att folkhälsoperspektivet ska finnas
med i alla delar av samhällsplaneringen samt att styrtal för området ska
vara att genomföra folkhälsostrategin respektive att folkhälsoråd inrättas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 220
Budget 2019 och planer 2020-2021, reviderad budgetskrivelse
_____
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Dnr KS 2017/123

§ 365 Förslag till samverkansavtal för
kommungemensamt e-arkiv
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Godkänna samverkansavtalet om ett kommungemensamt e-arkiv med
Lunds kommun och ge kommundirektören i uppdrag att underteckna
avtalet.
-Medel för det kommungemensamma e-arkivet finansieras med 300 tkr/år
inom kommunstyrelsens budget 2019.
-Finansieringen av en eventuell arkivarietjänst tas upp i budgetberedningen
inför 2019.

Sammanfattning av ärendet
Styrgruppen för projekt ScanArkiv har valt att ersätta det planerade
kommunalförbundet med ett samverkansavtal. Anledningen är att detta ger
större kontroll och frihet för medlemskommunerna, samtidigt som det
sänker kostnaderna. Medlemskommunerna i projektet behöver därför ta
ställning till om de vill ansluta sig till samverkansavtalet eller inte.
För Hörbys del är den årliga kostnaden för ett samverkansavtal ca 300 tkr.
Eftersom kommunerna själva behåller både arkivmyndighet och
arkivarietjänster kommer Hörby även att behöva anställa en arkivarie. En
arkivarietjänst beräknas kosta ca 500 tkr per år.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-10, § 218, att bjuda in
kommunstyrelsens arbetsutskott i Höör till kommande sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Hörby samt att uppdra åt
kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.
Ordföranden Susanne Meijer (S) och kommundirektör Johan Eriksson
redogör för samtal som förts med Höörs kommun, då de saknade möjlighet
att närvara vid dagens sammanträde.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar, med instämmande av Birger
Larsson (L), Lars-Göran Ritmer (M) och Magnus Lennartson (C), att
kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta: -Godkänna samverkansavtalet
om ett kommungemensamt e-arkiv med Lunds kommun och ge
kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet. -Medel för det
kommungemensamma e-arkivet finansieras med 300 tkr/år inom
kommunstyrelsens budget 2019. -Finansieringen av en eventuell
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arkivarietjänst tas upp i budgetberedningen inför 2019.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Särskilda uttalanden:
Stefan Borg (SD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet.
Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsen 2018-09-10, § 218
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-07 från kansli och ledningsstöd
Samverkansavtal kommungemensamt e-Arkiv
Arkivutredning Hörby kommun
_____
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Dnr KS 2016/529

§ 366 Hörby 42:18 och Karsholm 19 - Köp av
fastighet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Med hänsyn till att de aktuella fastigheterna är sålda till annan köpare än
kommunen förklaras ärendet avslutat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 196, att återremittera ärendet
gällande köp av fastigheterna Hörby 42:18 och Karsholm 19 till
kommunstyrelsen för ny beredning.
Enligt besked från säljaren har de aktuella fastigheterna sålts till privat
köpare under augusti 2018.
Yrkanden
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta: -Med hänsyn till att de aktuella fastigheterna är sålda till annan
köpare än kommunen förklaras ärendet avslutat.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och
finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30 från kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 196
_____
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§ 367 Information från kommundirektören
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Johan Eriksson informerar om följande:
-Ombyggnation av centrum; informationsmöten kommer att hållas dels
inom kort med köpmannaföreningen och dels planerat till den 9 oktober
2018 med bland andra köpmannaföreningen, entreprenörer, tjänstepersoner
från kommunen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
-Rekrytering av räddningschef fortgår.
-Uppföljning av måltidsverksamheten pågår.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
_____
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§ 368 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S) informerar om följande:
-Information om pågående översyn av handikappråd och pensionärsråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
_____
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