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Minnesanteckningar

Politiskt styrgruppsmöte för samverkan
Datum: 2019-12-16
Tid: kl. 09.30-11.00
Plats: Victoria Benedictsson i Hörby
Närvarande
Höör
Johan Svahnberg
Pehr-Ove Pehrson
Lars-Olof Andersson
Stefan Lissmark
Olle Krabbe
Stefan Liljenberg

Medverkande

Michael Andersson, kommundirektör
Camilla Lindhe, personalchef och bitr.
kommundirektör
Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare,
samordnare för samverkan Hörby-Höör
Karin Kallioniemi,
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

Hörby
Cecilia Blad in Zito
Lars-Göran Ritmer
Anders Larsson
Stefan Borg

Lena Mårtensson Stenudd, kommundirektör
Magnus Brom, chef Mittskåne Vatten
Linda Lindström, planarkitekt
Petra Geistrand, beredskapssamordnare, Hörby-Höör
Per Björkman, räddningschef, Hörby-Höör

Dagordning med beslut
1. Närvaro.
2. Minnesanteckningarna från samverkansmötet den 10 oktober 2019. Beslut:
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Minnesanteckningar 10 oktober 2019
3. Arbetsordning för den politiska styrgruppen för samverkan. Helena går igenom
arbetsordningen som den politiska styrgruppen arbetar efter. Redaktionella
revideringar har gjorts utifrån att respektive kommunfullmäktige antagit nya mål
för mandatperioden. Eftersom revideringarna är redaktionella behöver de inte
överlämnas till kommunstyrelserna för beslut. Beslut: Arbetsordningen godkänns.
Beslutsunderlag
 Arbetsordning för den politiska styrgruppen för samverkan (november 2019)
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4. Intern kontroll 2020 för samverkansområdena. Dialog förs om respektive ksau
önskar följa upp särskilda frågor inom samverkansområdena, utifrån
kommunstyrelsens tillsynsplikt. Höörs kommun har tagit fram en riskanalys som är
underlag till nämnderna när de tar fram sina interna kontrollplaner. Det inkluderar
även de gemensamma nämnderna. Riskanalysen överlämnas till den politiska
styrgruppen för kännedom. Motivet är att det finns förslag på granskningsområden
som VR-nämnden och Överförmyndarnämnden kan göra om de anser det relevant
för sin verksamhet. Beslut: Ingen särskild gemensam granskning önskas.
Nämndernas interna kontroll bedöms vara tillräcklig. Däremot önskar styrgruppen
en uppföljning av vad som har förändrats genom en gemensam
överförmyndarnämnd.
Beslutsunderlag:
 Riskanalys Höörs kommun
5. Årsarbetsplan 2020 för den politiska styrgruppen. Förslag på datum för
samverkansmöten 2020 är:
i. 10 februari 2020, kl. 09-11, Höör
ii. 18 maj 2020, kl. 09-11 Hörby
iii. 7 oktober 2020, kl. 09-11, Höör
iv. 7 december 2020, kl. 09-11 Hörby
Beslut: Datumen antas. Tiderna ska vara 9-11. Det noteras också att vid behov kan
styrgruppen omformas till ett ksau för respektive kommun.
6. Revideringar av krisledningsnämndens reglemente
Räddningstjänsten har påbörjat en översyn av reglementet för den
krisledningsnämnd respektive kommun har. På mötet redogör Petra Geistrand,
beredskapssamordnare, för de förändringar verksamheten önskar göra och
motiven till dessa. Beslut: Informationen noteras. Det noteras också att båda
kommunstyrelserna kommer få en utbildning i höjd beredskap under våren. En länk
till en webbutbildning kommer även skickas ut. Krisberedskapsveckan är vecka 19.
7. Elisefarm (lägesrapport). Under förutsättning att alla utredningar är klara är
tidplanen i nuläget att ÅF ska leverera ett planprogram i januari som kan skickas in
för beslut hos resp. kommuns politiker i feb/mars. Därefter skickas
programhandlingen ut på samråd i april (kan bli i mars beroende på när beslut har
tagits i resp. kommun). På mötet förs också dialog om kommunalt VA och
möjligheten till delbetalning för exploatören. Beslut: informationen godkänns.
Beslutsunderlag
 Lägesrapport Elisefarm (december)
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8. Förstudie om vattenförsörjning (lägesrapport)
Mittskåne Vatten har i uppdrag att ta fram en vattenförsörjningsplan för Höörs och
Hörbys kommuner. Ett inriktningsbeslut om att fortsätta utreda alternativet att
ansluta till Sydvatten togs i december 2018 av VA/GIS-nämnden. Förfrågan om en
konsultutredning för anslutning till Sydvatten har lagts ut till våra
ramavtalskonsulter och är ute för räkning. Planen är att studien påbörjas i mars
2020. Beslut. Informationen noteras. Respektive kommun kommer ha en workshop
om VA-taxan. Höör har i februari 2020 och Hörby i mars 2020.
Informationsunderlag
 PM vattenförsörjningen
9. Avsiktsförklaring för cykelled östra Ringsjön. Önskemål finns att kommunerna tar
fram en avsiktsförklaring i syfte att göra det lätt att ta sig runt Ringsjön och
gemensamt etablera cykelvägar och övriga infrastruktur längs sträckningen.
Behovet av externa bidrag och samverkan med trafikverket kommer behövas.
Beslut: Kommundirektörerna har att ta fram förslag till avsiktsförklaring som även
tar hänsyn till andra projekt.
10. Ringsjöns vattenråd: dess uppdrag och stadga
Dialog förs om syften och ambitioner med Ringsjöns vattenråd. Bakgrunden är
blanda annat att rådets stadga är föråldrat och omodernt. Dialog förs hur rådets
styrande dokument och arbetssätt kan moderniseras och anpassas till rådets
uppdrag. Hanteringen av medel för utfiskningen tas upp. Här önskas bättre
konsekvensbeskrivning. Beslut: Kommundirektörerna har att ta fram förslag till hur
rådet samt dess stadgar kan moderniseras och hur förändringsprocessen kan
förankras. Extern resurs kan anlitas för att se över rådets arbetssätt inklusive dess
metoder för rening, utfiske, analys och redovisning. Återkoppling på processen
lämnas till styrgruppsmötet den 10 februari 2020.

Antecknat av
Helena Sjöholm
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