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§ 295 Upprop 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Uppropet godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Efter upprop konstaterar ordförande att på dagens sammanträde närvarar 4 
ledamöter och 1 tjänstgörande ersättare. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Uppropet godkänns 

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 296 Val av justerare samt tid och plats för 
protokollets justering 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

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

• Tid och plats för protokollets justering är torsdag den 28 november 
2022 klockan 17.00. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att utse justerare som jämte 
ordföranden justerar sammanträdets protokoll. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

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

• Tid och plats för protokollets justering är torsdag den 28 november 
2022 klockan 17.00. 

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 297 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: 

- Ärende ”Avyttring av Kraftringen service AB” läggs till och behandlas 
som ärende 36. 

- Ärende ” Ansökan om bullervall Hörby MCK” läggs till och 
behandlas som ärende 19. 

- Ärende Ansökan om igångsättningstillstånd projektering av 
exploateringen dl av Hörby43:3 m fl, Stattena östra” läggs till och 
behandlas som ärende 6. 

- Ärende ”Ansökan om igångsättningstillstånd projektering av 
exploateringen Häggenäs 3:7, 3:8 samt del av 2:8 mfl” läggs till och 
behandlas som ärende 7. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: 

- Ärende ”Avyttring av Kraftringen service AB” läggs till och behandlas 
som ärende 36. 

- Ärende ” Ansökan om bullervall Hörby MCK” läggs till och 
behandlas som ärende 19. 

- Ärende Ansökan om igångsättningstillstånd projektering av 
exploateringen dl av Hörby43:3 m fl, Stattena östra” läggs till och 
behandlas som ärende 6. 

- Ärende ”Ansökan om igångsättningstillstånd projektering av 
exploateringen Häggenäs 3:7, 3:8 samt del av 2:8 mfl” läggs till och 
behandlas som ärende 7. 

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 298 Information trygghetsmätning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Hallbom Mattisson, kris- och säkerhetssamordnare och Johan 
Permerup, kommunpolis informerar om polisens trygghetsundersökning 
2022, det informeras bland annat om: 

• Undersökningsområden 

• Resultat och slutsatser 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Beslutsordning 

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

_____ 
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Dnr KS 2022/041 

§ 299 Investeringsprojekt Hörby vattenverk – 
Fördjupad utredning av långsiktig lösning 
för vattenverk i Hörby 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Ge Mittskåne Vatten igångsättningstillstånd för en fördjupad 
utredning av en långsiktig lösning för Hörby vattenverk, baserad på 
genomförd förstudie 

• Den fördjupade utredningen beräknas kosta 850 000 kr, Utgiften på 
850 000 kr finansieras inom investeringsanslaget ”VA KS” på totalt 
25,0 mkr 

• Utredningen ska utföras under första halvåret 2023 och resultatet 
presenteras i juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
En förstudie för Hörby vattenverk har genomförts under 2022 med fokus på  
lokalisering och byggnation av nytt vattenverk i Hörby. 
Mot bakgrund av genomförd förstudie föreslås nu en fördjupad utredning  
utföras av dessa alternativ: 
1. Område 1A – om- och tillbyggnad av nuvarande vattenverk 
2. Område 2B – nybyggnation av nytt vattenverk vid Sickelsjö 
3. Område 2C – nybyggnation av nytt vattenverk på fastigheten  
Sinclairsholm 1 
För de tre alternativen ska investeringskostnaden beräknas och en  
uppskattning av framtida driftkostnad göras. Kostnadsberäkning görs även  
för nödvändiga ledningsförläggningar. Alternativens påverkan på VA-taxan  
ska redovisas.  
En tidplan för genomförande av de olika alternativen ska tas fram där de 
olika aktiviteterna som krävs beskrivs. 

För genomförande av en fördjupad utredning av alternativen behövs en  
fortsatt nära dialog med kommunens planavdelning (Strategi och utveckling)  
samt Bygg- och miljö.  
Den föreslagna utredningen kommer att utföras av Mittskåne Vatten med  
hjälp av olika konsulter som avropas på ramavtal. Utredningen beräknas 
kosta totalt 850 000 kr och finansieras med tilldelade investeringsmedel.  
Arbetet med utredningen utförs under första halvåret 2023 och resultatet av  
utredningen kan presenteras efter sommaren. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-02 
Delegationsbeslut Ansökan igångsättningstillstånd Hörby vattenverk, daterat 
2022-11-03 

Yrkanden 

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

• Ge Mittskåne Vatten igångsättningstillstånd för en fördjupad 
utredning av en långsiktig lösning för Hörby vattenverk, baserad på 
genomförd förstudie 

• Den fördjupade utredningen beräknas kosta 850 000 kr, Utgiften på 
850 000 kr finansieras inom investeringsanslaget ”VA KS” på totalt 
25,0 mkr 

• Utredningen ska utföras under första halvåret 2023 och resultatet 
presenteras i juni 2023. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-02 
Delegationsbeslut Ansökan igångsättningstillstånd Hörby vattenverk, daterat 
2022-11-03 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till: 
VA-chef Maria Jonstrup, Mittskåne Vatten 
Utredningsingenjör Christina Jönsson, Mittskåne Vatten 
inkorgw3d3vr@hoor.se 
_____ 
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Dnr KS 2022/442 

§ 300 Ansökan om igångsättningstillstånd 
projektering av exploateringen dl av 
Hörby43:3 m fl, Stattena östra 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Bevilja igångsättningstillstånd på 0,41 mkr för projektering av  
exploateringen Del av Hörby m.fl., Stattena Östra. 

• Utgiften på 0,41 mkr finansieras inom investeringsanslaget ”VA KS”  
på totalt 25,0 mkr 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger en ansökan på igångsättningstillstånd från Mittskåne Vatten. 
Projektet gäller projektering av exploateringen Del av Hörby m.fl., Stattena  
Östra. 
För- och detaljprojektering inklusive höjdsättning gällande ren-, spill- och  
dagvattensystem för detaljplaneområdet Del av Hörby 43:3 m.fl., Stattena  
Östra.  
Kostnadsbedömning för detaljprojekteringen inklusive intern tid är 410 000  
kr. Detaljprojektering förväntas starta hösten 2022 och vara klart innan  
sommaren 2023. 
Projektet ingår i en större exploatering vilket ger inkomster i framtiden. 
I kommunen benämns dessa områden Hörby 43:47, Stattena Östra och  
Häggenäs 3:7 mfl. De planerna är i genomförande. 
Ytterligare exploatering kring dessa områden är möjlig. 
Från Hörby kommun deltar projektledare och från Mittskåne vatten (MSV)  
deltar en utredningsingenjör. Person från MSV är delaktig i avstämningsmöte  
samt som teknikansvarig gällande VA-frågor.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Bevilja igångsättningstillstånd på 0,41 mkr för projektering av  
exploateringen Del av Hörby m.fl., Stattena Östra. 

• Utgiften på 0,41 mkr finansieras inom investeringsanslaget ”VA KS”  
på totalt 25,0 mkr 

Beslutsordning 

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

Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2022-11-22 
Tjänsteskrivelse, Delegationsbeslut 2022-11-21 
Tjänsteskrivelse, Utredningsingenjör 2022-11-03 
Ansökan igångsättningstillstånd, VA-chef 2022-10-28 
Förenklat projektdirektiv A 

Beslutet skickas till 

VA-chef 
Utredningsingenjör 
Ekonomichef 
Redovisningsansvarig 
_____ 
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Dnr KS 2022/440 

§ 301 Ansökan om igångsättningstillstånd 
projektering av exploateringen Häggenäs 
3:7, 3:8 samt del av 2:8 mfl 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Bevilja igångsättningstillstånd på 0,31 mkr för projektering av 
Häggenäs 3:7, 3:8 samt del av 2:8 m:fl. 

• Utgiften på 0,31 mkr finansieras inom investeringsanslaget ”VA KS” 
på totalt 25,0 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger en ansökan på igångsättningstillstånd från Mittskåne Vatten. 
Projektet gäller projektering av Häggenäs 3:7, 3:8 samt del av 2:8 m:fl 
Projektet har pågått sedan april 2022 men inget igångsättningstillstånd finns. 
För- och detaljprojektering inklusive höjdsättning gällande ren-, spill- och  
dagvattensystem för detaljplaneområdet Häggenäs 3:7, 3:88 samt del av 2:8  
m.fl ska genomföras.Kostnadsbedömning för detaljprojekteringen inklusive 
intern tid är 310 000 kr. Projekteringen påbörjades i april 2022 och förväntas 
avslutas december 2022. 
Projektet ingår i en större exploatering vilket ger inkomster i framtiden. 
I kommunen benämns dessa områden Hörby 43:47, Stattena Östra och  
Häggenäs 3:7 mfl. De planerna är i genomförande. 
Ytterligare exploatering kring dessa områden är möjlig. 

Från Hörby kommun deltar projektledare och från Mittskåne vatten (MSV)  
deltar en utredningsingenjör. Person från MSV är delaktig i avstämningsmöte  
samt som teknikansvarig gällande VA-frågor.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Bevilja igångsättningstillstånd på 0,31 mkr för projektering av 
Häggenäs 3:7, 3:8 samt del av 2:8 m:fl. 

• Utgiften på 0,31 mkr finansieras inom investeringsanslaget ”VA KS” 
på totalt 25,0 mkr. 

Beslutsordning 

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

Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2022-11-22 
Tjänsteskrivelse, Delegationsbeslut 2022-11-21 
Tjänsteskrivelse, Utredningsingenjör 2022-11-03 
Ansökan igångsättningstillstånd, VA-chef 2022-10-28 
Förenklat projektdirektiv A 

Beslutet skickas till 

VA-chef 
Utredningsingenjör 
Ekonomichef 
Redovisningsansvarig 
_____ 
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Dnr KS 2022/380 

§ 302 Årets initiativ 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Kommunstyrelsens ordförande får i delegation att utse årets initiativ 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför årets utdelning av ”Årets Initiativ” har nomineringar inkommit inom  
nomineringstiden. Utdelning av årets initiativ kommer ske under en  
prisutdelning på Metropol den 16 februari 2023. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Kommunstyrelsens ordförande får i delegation att utse årets initiativ 
2022. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Nominering årets initiativ 2022 

Beslutet skickas till 

Kulturstrateg, Linda Persson 
_____ 
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Dnr KS 2021/061 

§ 303 Avfallsplan - Godkännande av 
samrådshandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

• Godkänna förslag till samrådshandling av Renhållningsordning för  
Eslöv, Höör och Hörby, vilken inkluderar Avfallsplan för Eslöv,  
Höör och Hörby samt Föreskrifter om avfallshantering för Höör,  
Hörby och Eslövs kommun. 

• Remittera samrådshandlingen av Renhållningsordning för Eslöv,  
Höör och Hörby för yttrande från och med 2023-02-01 till och med  
2023-05-10 

• Ärendet kommer behandlas igen på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 30 augusti 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nya Renhållningsordningen för Eslöv, Höör och Hörby har tagits fram i  
samråd med representanter från samtliga kommuner och det kommunala  
avfallsbolaget, MERAB. Renhållningsordningen innehåller en ny avfallsplan  
samt uppdaterade föreskrifter.  
Enligt lag ska varje kommun ha en aktuell avfallsplan. Sedan augusti 2020 har  
föreskrifter om kommunala avfallsplaner uppdaterats och nya föreskrifter  
(NFS 2020:6) har skärpt kraven på det kommunala avfallsarbetet. 
Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby följer de nya föreskrifterna och  
innehåller tre mål: minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar  
avfallshantering. Planen åtföljs av en handlingsplan som innehåller arton  
åtgärder. Samtliga åtgärder har tagits fram utifrån de krav som föreskrifterna  
ställer på avfallsplaneringen och i samråd med verksamheterna. En  
kostnadsuppskattning har angivits där medel kommer behövas för utförandet  
av åtgärden. 
Föreskrifter om avfallshantering har uppdaterats så att de följer Avfalls  
Sveriges mall. De har också reviderats så att detaljerade krav lyfts ut och  
hanteras separat. Förändringarna har gjorts för att underlätta framtida  
uppdateringar och undvika flera revideringar när hanteringsrutiner förändras. 

Den nya renhållningsordningen kommer kräva samordning och det finns  
resursbehov att säkra utförandet av förslaget. Samtidigt kommer de åtgärder  
som föreslås innebära stora besparingar genom minskat svinn, effektiviserad  
resursanvändning, förbättrade sorteringsmöjligheter och ökat återbruk.  
Renhållningsordningen planeras att skickas på samråd till samtliga nämnder,  
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kommunägda bolag, Länsstyrelse samt den lokala naturskyddsföreningen. 
Det är också ett krav att renhållningsordningen ställs ut på respektive 
kommuns hemsida. Samrådet är planerat att pågå mellan februari och maj 
2023. 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 föreslå 
kommunstyrelsen besluta att: 

• Godkänna förslag till samrådshandling av Renhållningsordning för  
Eslöv, Höör och Hörby, vilken inkluderar Avfallsplan för Eslöv,  
Höör och Hörby samt Föreskrifter om avfallshantering för Höör,  
Hörby och Eslövs kommun. 

• Remittera samrådshandlingen av Renhållningsordning för Eslöv,  
Höör och Hörby för yttrande från och med 2023-02-01 till och med  
2023-05-10 

• Ärendet kommer behandlas igen på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 30 augusti 2023. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Planering & Utveckling, 2022-11-14 
Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby 
Bilagor till Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby 
Föreskrifter om avfallshantering  

Beslutet skickas till 

Karolina Allu 
_____ 
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Dnr KS 2022/156 

§ 304 Besvarande av motion från Mikael Olsson 
(KD) och Sandra Vighagen (KD) om 
skyddsjakt, kommunjägare 

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

• Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen  
(KD) om att anställa en kommunjägare. Tekniska nämnden undersöker  
behovet av skyddsjakt i Hörby kommun och kommer under våren 2023 ta  
fram ett förslag för hantering av skyddsjakt 

Yrkanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen anses besvarad. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-04. 
Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) 

Beslutet skickas till 

Kommunekolog 
Avdelningschef Kommunservice 
_____ 
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Dnr KS 2022/021 

§ 305 Prioritering detaljplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att  
besluta att: 

• Godkänna föreslagen prioriteringsordning och tidplan för  
detaljplaneringen.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med detaljplaner kräver löpande upprättande av tidplaner och  
prioriteringar. I syfte att politiskt förankra tidplanerna och  
prioriteringsordningen mellan pågående detaljplaner i kommunen tas detta  
underlag upp för godkännande i kommunstyrelsen.  
Prioriteringen kan av olika anledningar behöva justeras och tas upp för nytt  
beslut i samband med ändringar. 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 att besluta att: 

• Godkänna föreslagen prioriteringsordning och tidplan för  
detaljplaneringen.  

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-09 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till: 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden  
VA-Räddningsnämnden 
_____ 
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Dnr KS 2022/212 

§ 306 Beslut om antagande av detaljplan för del 
av Hörby 45:1 och del av Överum 3 

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

• Anta Detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att detaljplanebestämmelser för berörda fastigheter  
ska anpassas efter rådande omständigheter på platsen och att befintlig  
industriverksamhet inom Överum 3 ska kunna expandera västerut genom att  
aktuellt planområde planläggs för Industri (J).  
Huvuddragen i detaljplanen är att planområdet planläggs för Industri (J).  
Planläggningen fungerar som en brygga mellan befintliga områden som idag  
är planlagda för industri. Genom att binda samman användningsområdena  
skapas en ändamålsenlig helhet för befintlig verksamhet på platsen.  
Arealen för planområdet är ungefär 2 750 kvm. De fastigheter som berörs av  
detaljplanen är del av Hörby 45:1 och del av Överum 3. Överum 3 ägs av  
Hörby kommuns Industrifastighetsaktiebolag. Hörby 45:1 ägs av Hörby  
kommun 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Anta Detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum 3.  

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Antagande av Detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av  
Överum 3, 2022-11-06. 
Plankarta, antagandehandling, Detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av  
Överum 3, 2022-11-06. 
Planbeskrivning, antagandehandling, Detaljplan för del av Hörby 45:1 och  
del av Överum 3, 2022-11-06 
Granskningsutlåtande, Detaljplan för del av Hörby 45:1 och del av Överum  
3, 2022-11-06 
Grundkarta, 2022-10-25  
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Beslutet skickas till 

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Exploatören 
Tekniska nämnden 
VA-Räddningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
Mittskåne Vatten 
_____ 
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Dnr KS 2022/099 

§ 307 Förslag till gatunamn och kvartersnamn 
inom detaljplanerna Stavröd och Häggenäs 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

• Godkänna att följande förslag till gatunamn inom detaljplanen del av 
Hörby 43:47, Stavröd, sänds ut på remiss: 
- Tenngatan (gatunamn)  

Sammanfattning av ärendet 
En detaljplan vann laga kraft under hösten 2021. Detaljplanen innehåller en  
ny gata som behöver namnges. Beslut för nytt gatunamn (Järngatan) togs  
2022-06-20 men det namnet finns redan för en annan gata som inte blivit  
utbyggd än. Därför måste ett nytt namn beslutas. 
Detaljplanen för del av Hörby 43:47, Stavröd, vann laga kraft 2021-10-22.  
Detaljplanen innehåller en ny gata som behöver namnges. Beslut för nytt  
gatunamn (Järngatan) togs 2022-06-20 men det namnet finns redan för en  
annan gata som inte blivit utbyggd än. Därför måste ett nytt namn beslutas. 
Namnberedningen beslutade föreslå följande gatunamn: 
- Tenngatan 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

• Godkänna att följande förslag till gatunamn inom detaljplanen del av 
Hörby 43:47, Stavröd, sänds ut på remiss: 
- Tenngatan (gatunamn)  

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dateras 2022-10-28 

Beslutet skickas till 

Planering och utveckling 
_____ 
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Dnr KS 2018/419 

§ 308 Tillägg till Exploateringsavtal – detaljplan 
för Häggenäs 3:7, 3:88 samt del av 2:8 m.fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

• Godkänna bilagt tillägg till exploateringsavtal (bilaga 1), 

• Ge kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i  
uppdrag att underteckna ovanstående avtal från Hörby kommuns sida. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen Häggenäs 3:7, 3:88 och del av 2:8 har vunnit laga kraft. Vid  
genomförandet av detaljplanen har det uppstått behov av att göra ett tillägg  
till exploateringsavtalet.  

Yrkanden 

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

• Godkänna bilagt tillägg till exploateringsavtal (bilaga 1), 

• Ge kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande i  
uppdrag att underteckna ovanstående avtal från Hörby kommuns sida. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse PoU, Tillägg till exploateringsavtal, upprättad 2022-10-27 
Bilaga 1 - Tillägg till exploateringsavtal 
Bilaga 2 - Exploateringsavtal, upprättat 2018-11-30  

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till: 
Ingrid Aronsson 
_____ 
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Dnr KS 2022/301 

§ 309 Taxor och avgifter 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå  
kommunfullmäktige att anta alla inkomna förslag till nya och reviderade taxor  
och avgifter med följande förändringar: 

• Avgifter inom Vård och omsorg ska inte årligen prisjusteras med 
automatik eller index. 

• Taxor och avgifter för socialnämndens verksamheter så ska inte 
förändras med automatik eller index utan eventuella förändringar 
beslutas av kommunfullmäktige. 

• 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. 

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

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 föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta alla inkomna förslag 
till nya och reviderade taxor och avgifter med följande förändringar: 

• Avgifter inom Vård och omsorg ska inte årligen prisjusteras med 
automatik eller index. 

• Taxor och avgifter för socialnämndens verksamheter så ska inte 
förändras med automatik eller index utan eventuella förändringar 
beslutas av kommunfullmäktige. 

• 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. 
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• 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. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2022-11-10 
Protokoll Socialnämnden 2022-10-27, §223 
Tjänsteskrivelse Sektor omtanke 
Översyn av avgifter inom vård och omsorg 
Jämförelse av avgifter inom vård och omsorg 2022 
Avgifter inom vård och omsorg 2022 
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. 
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  
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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 

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Alla nämnder 
Ekonomichef 
_____ 
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Dnr KS 2022/094 

§ 310 Besvarande av motion från Gert Nygren 
(SPI) m.fl. om att kommunen genast ser 
över möjligheten att etablera 
busshållplatser (väster och öster ut) vid 
det nya affärsområdet (Willys) som håller 
på att uppföras mellan Hörby och O 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen bifalles. 

• Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna tillsammans  
med Trafikverket för en cykelbana till det nya affärsområdet och med  
Skånetrafiken om en hållplats utanför det nya affärsområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Gert Nygren (SPI), Bengt Bengtsson (SPI) och Percy Hallqvist (SPI) har  
2022-02-09 inkommit med en motion med önskemål om att kommunen ser  
över möjligheten att etablera busshållplatser vid det planerade affärsområdet  
väster om Hörby tätort samt önskemål om att kommunen tar initiativ till en  
gång- och cykelbana mellan Ica Kvantum och det nya området.  
Kommunfullmäktige har beslutat 2022-03-28, § 35 att motionen skickas till  
Kommunstyrelsen för beredning. 
Det aktuella området ligger väster om Hörby tätort. För fastigheterna strax  
väster om Nolato och ambulansstationen pågår just nu arbetet med att ta  
fram en ny detaljplan. Den nya detaljplanen omfattar fastigheten Övrabyborg  
1 och del av Hörby 45:1 och de planeras att planläggas för  
besöksanläggningar och handel med livsmedel. 
I dagsläget binds det aktuella området ihop med Hörby tätort genom en 
gång_och cykeltunnel under väg 13 i områdets norra del. Närmsta 
busshållplats är Magistergatan som ligger i den västra änden av Ringsjövägen. 
På Magistergatan stannar SkåneExpressen 1 (Malmö-Hörby-Kristianstad),  
SkåneExpressen 2 (Lund-Hörby), linje 330 (Hörby-Sjöbo), linje 469 
(Hörby_Fulltofta Naturcentrum-Höör), linje 470 (Höör-Hörby) och linje 474 
(Eslöv-Hörby). 
Idag är det en omväg för gående och cyklister att transportera sig från  
hållplatsen på Magistergatan till området. Detta resulterar i att en del  
oskyddade trafikanter genar över cirkulationsplatsen. Vid utveckling av ett  
nytt affärsområde kommer trafiken till området öka. Därför bör gång- och  
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cykelnätet samt kollektivtrafiken ses över. 
En förbättring av både kollektivtrafiken och gång- och cykelstråken runt det  
nya affärsområdet kräver samverkan med flera aktörer. Det är Skånetrafiken  
som ansvarar för kollektivtrafiken och Trafikverket är väghållare för vägarna  
runt affärsområdet (väg 13 och väg 1134). En dialog kommer att föras med  
båda parter för att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till det  
nya affärsområdet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen bifalles. 

• Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna tillsammans  
med Trafikverket för en cykelbana till det nya affärsområdet och med  
Skånetrafiken om en hållplats utanför det nya affärsområdet. 

Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer eget yrkande, med bifallsyrkande från Anders Larsson (C) 
under proposition och finner att detta bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Kommunservice, 2022-11-02 
Motion från Gert Nygren, Bengt Bengtsson och Percy Hallqvist (SPI) 2022-
02-29 
Beslut Kommunfullmäktige 2022-03-28, § 35 

Beslutet skickas till 

Trafikplanerare gata/park 
Motionären 
_____ 
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Dnr KS 2022/390 

§ 311 Strömförsörjning Hörby marknad, 
investering 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 

• Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Strömförsörjning Hörby 
marknad”. 

• Utgiften finansieras med 1,5 mkr inom investeringsanslaget 
”Kommunstyrelsen (bla digitalisering)”. 

• Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden. 
Uppdra till avdelningschef Kommunservice att genomföra projektet.  

Sammanfattning av ärendet 
Hörby marknad har tidigare anlitat Kraftringen Service för att förse  
marknadsknallarna med ström. Lagändringar angående att mäta ström enligt  
koncessionslagstiftningen gör nu att Kraftringen Nät inte kan ge kommunen  
dispens. Hörby kommun är därmed tvingade att bygga ett eget kabelnät i  
gatorna där Hörby marknad har sin sträckning för att kunna fortsätta med att  
förse marknaden med ström som tidigare år. 
Beräknad utgift för investeringen är 1,5 mkr. 
Budgetmedel inryms inom de investeringsmedel som är avsatta i  
budgetbeslutet gällande 2022 för ”Kommunstyrelsen (bla digitalisering” på  
totalt 10,0 mkr 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Bevilja igångsättningstillstånd för projektet ”Strömförsörjning Hörby 
marknad”. 

• Utgiften finansieras med 1,5 mkr inom investeringsanslaget 
”Kommunstyrelsen (bla digitalisering)”. 

• Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden. 

• Uppdra till avdelningschef Kommunservice att genomföra projektet.  

Beslutsordning 

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

Tjänsteskrivelse Ekonomienheten, 2022-10-27 
Protokoll Tekniska nämnden 2022-10-13 
Tjänsteskrivelse Kommunservice 2022-10-13 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden 
Ekonomichef 
Redovisningsansvarig 
_____ 
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Dnr KS 2021/269 

§ 312 Besvarande av motion från Gert Nygren 
(SPI), Percy Hallqvist (SPI) och Bengt 
Bengtsson (SPI) om att ta fram en 
uppförandekod för förtroendevalda i 
nämnder och styrelser 

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

• Motionen bifalls. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram en 
uppförandekod för Hörby kommuns nämnder och styrelser. 

Reservation mot beslutet 

Henrik Andersson (S) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Gert Nygren (SPI), Percy Hallqvist (SPI) och Bengt Bengtsson (SPI) har  
inkommit med motion med förslag att ta fram en uppförandekod för  
förtroendevalda i nämnder och styrelser.  
Förslaget i motionen är en fråga för den politiska organisationen i Hörby  
kommun. Det finns i sig inga hinder för att ta fram en uppförandekod för  
förtroendevalda i nämnder och styrelse. En uppförandekod får ses som en  
frivillig och ej tvingande överenskommelse. Utifrån det exemplet som  
hänvisas till i motionen från en annan kommun bedömer förvaltningen att 
det  
kan innebära svårigheter att bedöma och följa upp uppförandekoden vid  
eventuella upplevda avvikelser.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen bifalls. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram en 
uppförandekod för Hörby kommuns nämnder och styrelser. 
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen bifalls. 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram en 
uppförandekod för Hörby kommuns nämnder och styrelser. 

Henrik Andersson (S) yrkar att motionen avslås. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer eget yrkande och Henrik Anderssons (S) yrkande under 
proposition och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i 
enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-11-02 
Motion från Gert Nygren (SPI), Percy Hallqvist (SPI) och Bengt Bengtsson  
(SPI) om att ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i nämnder och  
styrelser 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 
Motionställare 
_____ 
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Dnr KS 2022/458 

§ 313 Ansökan om bullervall Hörby MCK 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Bevilja 170 000 kronor som nettokostnadsförstärkning år 2022 till 
kultur- och fritidsnämnden för möjliggöra en byggnation av en 
bullervall. Det beviljade bidraget finansieras genom att 170 000 kronor 
av totalt 1 miljon kronor som satsades på landsbygdsutveckling i 
budgeten för 2022 tas i anspråk.  

• Beslutet gäller under förutsättning att andra bidragsgivare beviljar 
ansökta bidrag och att de får in hela de ansökta beloppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger delegationsbeslut av ordförande i kultur- och fritidsnämnden där  
ordförande på nämndens vägnar skickar förslag till beslut vidare till  
Kommunstyrelsen för beslut. 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig mycket positiv till projektet. 
Hörby MCK har under en längre period levt med att fastigheter i närheten av  
banan för deras verksamhet ligger inom för höga bullernivåer på grund av  
crosskörningen. Efter många turer i flera instanser blev det under 2021  
beslutat om ett krav på att bygga en bullervall för att föreningen ska få  
fortsätta bedriva sin verksamhet.  
En sådan insats kostar väldigt mycket pengar och under tiden vallen byggs  
kan man inte bedriva någon verksamhet på banan vilket gör att föreningen  
inte heller kan ha några intäkter under perioden. Vanligtvis tjänar föreningen  
pengar på dels träningsavgifter, men även på intäkter kopplade till tävlingar.  
På grund av pandemin är dessutom kassan väldigt liten vilket gör att behovet  
av ett bidrag är än större.  
Föreningen har även sökt bidrag från andra bidragsgivare men har ännu inte  
fått besked. För att föreningen ska ha råd att genomföra projektet ansöker de  
om 170 000 kronor från Hörby kommun. 
Kostnaden finansieras genom att 170 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: 

• Bevilja 170 000 kronor som nettokostnadsförstärkning år 2022 till 
kultur- och fritidsnämnden för möjliggöra en byggnation av en 
bullervall. Det beviljade bidraget finansieras genom att 170 000 kronor 
av totalt 1 miljon kronor som satsades på landsbygdsutveckling i 
budgeten för 2022 tas i anspråk.  
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• Beslutet gäller under förutsättning att andra bidragsgivare beviljar 
ansökta bidrag och att de får in hela de ansökta beloppen. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ekonomienheten (denna skrivelse) 2022-11-22 
Delegationsbeslut, ordförande i Kultur-och fritidsnämnden 2022-11-22 
Tjänsteskrivelse Sektor livsmiljö 2022-11-22 
Bidragsansökan, Hörby motorcrossklubb 
Ansökan för bullervall, Hörby motorcrossklubb 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomichefen 
_____ 
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Dnr KS 2021/122 

§ 314 Besvarande av motion från Henrik 
Andersson (S) om arbetsmiljö vid 
hemarbete 

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

• Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Henrik Andersson (S) har inkommit med motion 2021-03-03 med förslag att  
kommunledningsförvaltningen med HR-chefen i spetsen ges i uppdrag att ta 
fram en plan för hur en såväl god fysisk som psykosocial arbetsmiljö 
garanteras vid hemarbete.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.  

• Stefan Borg (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer eget yrkande, med bifallsyrkande från Stefan Borg (SD) 
under proposition och finner att detta bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-11-02 
Motion från Henrik Andersson (S), 2021-03-03  

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Kanslienheten 
Motionställare 
_____ 
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Dnr KS 2022/225 

§ 315 Digitaliseringsstrategi Hörby kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Till kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2022 ska 
strategin kompletteras med planer och tankar kring hur kommunen 
ska arbeta mot ett övervakningssamhälle. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

• Godkänna digitaliseringsstrategi för Hörby kommun 2022-2025 

• Beslutet gäller under förutsättning att KF beslutar upphäva  
dokumentet det digitala Hörby 2019-2025.  

•  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Upphäva dokumentet digitala Hörby antaget 2019 med anledning av 
antagandet av ny digitaliseringsstrategi i enlighet med Styrmodell för 
Hörby kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet Det digitala Hörby, Digitaliseringsstrategi 2019-2025 behöver  
revideras för att stämma med befintlig ansvarsfördelning för digitalisering  
utifrån den nya organisationsstrukturen i Hörby och för att bättre  
harmonisera med ägardirektivet för det gemensamt ägda bolaget IT  
kommuner i Skåne AB. Syftet med strategin är att ha en tydlig inriktning och  
styrning av Hörby kommuns digitaliseringsarbete. 
I enlighet med beslutad styrmodell för Hörby kommun ska 
Kommunstyrelsen anta strategier vilket medför att den reviderade strategin 
blir en ny digitaliseringsstrategi under förutsättning att Kommunfullmäktige 
upphäver den tidigare beslutade strategin.  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hörby kommun genomförde  
PwC under år 2021 en granskning av arbetet med digitalisering i kommunen  
och deras rekommendationer till kommunstyrelsen är beaktade i den nya  
digitaliseringsstrategin. 
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar att: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Till kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2022 ska 
strategin kompletteras med planer och tankar kring hur kommunen 
ska arbeta mot ett övervakningssamhälle. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

• Godkänna digitaliseringsstrategi för Hörby kommun 2022-2025 

• Beslutet gäller under förutsättning att KF beslutar upphäva  
dokumentet det digitala Hörby 2019-2025.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Upphäva dokumentet digitala Hörby antaget 2019 med anledning av 
antagandet av ny digitaliseringsstrategi i enlighet med Styrmodell för 
Hörby kommun 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Det Digitala Hörby Digitaliseringsstrategi 2019 – 2025 
Digitaliseringsstrategi för Hörby kommun 2022-2025 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Digitaliseringsstrategen  
Revisionen 
_____ 
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§ 316 Information näringsliv och Strategi och 
utveckling 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Chef strategi och utveckling, Linus Owman informerar om: 

- Övergripande om strategi och utveckling 

- Rekryteringar 

- Näringsliv 

- Besöksnäring 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Beslutsordning 

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

_____ 
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Dnr KS 2021/109 

§ 317 Besvarande av motion från Anette 
Börjesson (MP) och Erik Ridderby (MP) om 
att ”Ingen ska vara digitalt utanför” 

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

• Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Anette Börjesson (MP) och Erik Ridderby (MP) har inkommit med motion  
20221-02-26 med förslag: 
• Att kommunen skapar en digital ombudsperson som har till uppgift  
att hjälpa medborgare som sällan eller aldrig använder internet eller  
andra digitala system 
• Att Hörby kommun informerar om ombudspersonen vid varje  
utskick av evenemangskalendern 
• Att det finns alternativ till alla digitala system för de kommuninvånare  
som inte vill eller kan använda de digitala systemen 

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 2022-11-04 
Motion 2021-02-26 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Motionsställare 
Kanslienheten 
_____ 
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Dnr KS 2021/126 

§ 318 Besvarande av motion från Renaldo Tirone 
(S) och Henrik Andersson (S) om 
coronastöd till lantbruk och skogsnäring 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå  
kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) har 2021-03-05 inkommit med  
motion med följande förslag: 
• Att kommunen gör en analys tillsammans med berörda näringar om  
vilka behov man har för att klara sin produktion utan arbetskraft från  
annat land.  
• Att kommunen snabbt arrangerar nödvändiga utbildningar för  
arbetslösa utifrån det resultat som analysen ger. 
• Att kommunens arbetsmarknadsenhet handlägger frågan och vid  
behov förstärks.  
• Att nödvändiga medel avsätts för detta ändamål.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen anses besvarad.  

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-11-04 
Yttrande från sektor Livsmiljö, arbetsmarknad och försörjning 2022-10-17 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Motionsställare 
Sektor livsmiljö, arbetsmarknad och försörjning 
_____ 
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Dnr KS 2022/447 

§ 319 Val av representant för Hörby kommun i 
Leadersamarbetet 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

• Till Hörby kommuns representant i Leadersamarbetet 2023 utse 
kommundirektör Irene Nyqvist 

Sammanfattning av ärendet 
Hörby kommun har under 2014-2020 ingått i Leaderområde Mittskåne  
Utveckling tillsammans med Höör och Eslövs kommuner. I den kommande  
programperioden kommer Leader Mittskåne Utveckling att slås samman med  
Leaderområdet Skåne nordväst. Avvecklingen av Mittskåne Utveckling sker  
under 2021-2022, då avveckling och utvärdering kommer att ske med redan  
budgeterade medel. Samtidigt sker övergången till den nya organisationen. 
Under övergångsåret, tills den nya organisationen är klar, föreslås att den  
offentliga företrädare är en tjänsteman, då det politiska läget inte är klart i alla  
kommuner.  

Yrkanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

• Till Hörby kommuns representant i Leadersamarbetet 2023 utse 
kommundirektör Irene Nyqvist 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
Brev till kommunerna inför ny Leaderorganisation 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till: 
Emma.K.Nilsson@hoganas.se 
Mittskåne Utveckling, Råby 2003, 242 92 Hörby 
_____ 
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Dnr KS 2022/009 

§ 320 Uppföljning av intern kontroll 2022, Hörby 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att 

• Godkänna uppföljning och utvärdering av intern kontroll för  
Hörby kommun 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 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. 
Bedömningen är att enskilda nämnder och bolag överlag har en god intern  
kontroll. 
Kommunen har tagit fram ett nytt reglemente för intern kontroll som gäller  
från 2023. Detta kommer att medfölja en mer enhetlig struktur som kommer  
göra uppföljningen enklare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-11-03 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till: 
Revisionen 
Ekonomienheten (Pontus Schygge) 
_____ 
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Dnr KS 2022/288 

§ 321 Revidering av upphandlingspolicy för 
Hörby kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 1 februari 2023. 

• Till sammanträdet ska upphandlingschef Daniel Oredsson bjudas in. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag till reviderad inköpspolicy. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 1 februari 2023. 

• Till sammanträdet ska upphandlingschef Daniel Oredsson bjudas in. 

Beslutsordning 

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

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Samtliga nämnder 
Revision 
Inköpscentralen (Daniel Oredsson)  
_____ 
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Dnr KS 2022/011 

§ 322 Månadsrapport 2022-10-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

• Godkänna ”Hörby kommun månadsrapport 2022-10-31” 

• 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 – 2022-09-31 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 kommun månadsrapport 2022-10-31” 

• 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. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-21 
Hörby kommun månadsrapport 2022-09-31  
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Beslutet skickas till 

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till: 
Samtliga nämnder 
Revision 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten  
_____ 
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Dnr KS 2022/427 

§ 323 Besvarande av hörbyförslag om flaggning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att: 

• Hörbyförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Hörbyförslag har inkommit med förslag att Hörby kommun ska hissa  
prideflagga varje dag. I Hörby kommuns regler för flaggning, fastställda av  
kommunfullmäktige 2017-11-27 § 164, föreskrivs att kommunen ska hissa  
prideflagga den 17 maj varje år. Mot bakgrund därav föreslås att  
hörbyförslaget avslås.  

Yrkanden 

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

• Hörbyförslaget avslås.  

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-10-28 
Regler för flaggning kommunfullmäktige 2017-11-27, § 164 
Hörbyförslag 2022-10-26 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till: 
Förslagsställare 
_____ 
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Dnr KS 2022/434 

§ 324 Skrivelse från revisorerna angående 
revisionens reglemente 

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

• Översända förvaltningens förslag på yttrande som sitt eget till 
Revisionen i Hörby kommun angående skrivelse daterad 2022-11-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Hörby kommun har inkommit med skrivelse som är ställd till  
kommunfullmäktige. Revisorerna anser att § 17 i revisorernas reglemente är i  
strid med 12 kap. § 7 kommunallagens bestämmelse att varje revisor fullgör  
sitt uppdrag självständigt. I reglementet § 17 står det att ”En skrivelse i  
revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om 
innehållet.  
Skrivelsen ska undertecknas av ordförande och av ytterligare den/de som 
revisorerna utser.” Förvaltningen anser inte att behov av korrigering föreligger 
med hänvisning till vad som redogörs för i tjänsteskrivelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Översända förvaltningens förslag på yttrande som sitt eget till  
Revisionen i Hörby kommun angående skrivelse daterad 2022-11-01. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-11-02 
Skrivelse från revisorerna, daterad 2022-11-01 
Reglemente för Hörby kommuns revisorer 
PM Underlag för revisionsreglemente, 2018-05-03, Sveriges kommuner och  
landsting  

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Revisionen  
_____ 
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Dnr KS 2022/452 

§ 325 Information riktlinje behandling av 
motioner Hörby kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Petter Hallberg 
informerar med arbetet av framtagandet av en riktlinje avseende behandlingen 
av motioner 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. 

_____ 
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§ 326 Ekonomisk information 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Elisabeth Steen Ekstedt informerar om: 

- Möte med pwc om utredning av kommunens stiftelser. 

- Bokslut. 

- Nytt prognosverktyg. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 327 HR-information 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
HR-strateg Marie Brantberger informerar om en ny tjänst ”Självservice” där 
förtroendevalda kan rapportera in sammanträdesarvoden digitalt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ingå i pilotgrupp som kommer att 
testa funktionen. 

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito informerar om arbetet 
med rekrytering av en ny kommundirektör.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet 

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 328 Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Irene Nyqvist informerar om: 

- Rekrytering av ny avdelningschef för kommunservice. 

- Julavslutning för medarbetare. 

- Extra bolagsstämma Kommunassurans försäkring AB. 

- Blåljusstation. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokoll 

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 329 Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet 

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

- Medarbetarsamtal kommundirektör. 

- Hörby kommer under mandatperioden 2023–2026 ha en egen 
överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen i Höör har redan tagit 
beslut i kommunstyrelsen. 

- Möte med LRF. 

- Vattenskyddsområde Önneköp vattentäkt. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet 

Beslutsordning 

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

_____ 
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Dnr KS 2022/457 

§ 330 Avyttring av Kraftringen service AB 

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

• Godkänna att Kraftringen Service AB avyttras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kraftringen Service AB är Kraftringens entreprenad- och servicebolag.  
Företaget levererar entreprenad-, service- och tekniska tjänster inom  
tjänsteområden som elkraft och belysning. 
En affärsgenomlysning har genomförts har visar att marknaden för  
elkraftsentreprenader nu och framöver präglas av hög konkurrens och låga  
marginaler. 
En avyttring väntas bidra till riskeliminering inom koncernen, öka fokus på  
kärnverksamheten och frigöra kapital till kommande investeringar. 
Kraftringens styrelse har efter genomförd affärs- och marknadsanalys  
föreslagit för sina ägare att Kraftringen Service AB ska avyttras. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Godkänna att Kraftringen Service AB avyttras. 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-21 
Kraftringen AB – styrelsens begäran om särskilt ställningstagande 2022-09-15 

Beslutet skickas till 

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Kraftringen AB 
 
För kännedom: 
Lomma kommun 
Eslövs kommun 
Lunds kommun 
_____ 
 


