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Sammanträdesdatum
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§ 61 Upprop
Beslut
Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstaterar
ordförande att det finns 40 beslutande ledamöter närvarande, av vilka 8 är
tjänstgörande ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 62 Val av justeringspersoner
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Stefan Borg (SD) och Marie Keismar (L) utses att jämte ordförande
justera sammanträdets protokoll.
 Tid och plats för protokollets justering är måndag den 4 maj klockan
17:00, Victoria Benedictsson 1 (Kommunhuset), Ringsjövägen 4,
Hörby.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:



Stefan Borg (SD) och Marie Keismar (L) utses att jämte ordförande
justera sammanträdets protokoll.
Tid och plats för protokollets justering fastställs till måndagen den
4 maj klockan 17:00, Victoria Benedictsson (Kommunhuset),
Ringsjövägen 4, Hörby.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på båda egna yrkanden under proposition och
finner att dessa bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 63 Sammanträdets kungörande
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Kungörelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens elektroniska
anslagstavla fredagen den 17 april 2020 och sänts till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samma dag. Årsredovisningen har hållits tillgänglig
för allmänheten på kommunens webbplats från och med tillkännagivandet av
sammanträdet jämlikt 8 kap. 12 § Kommunallagen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 64 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Föredragningslistan godkänns med den ändringen att ärende nummer
25 ”Inkomna interpellationer” utgår.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med den ändringen att
ärende nummer 25 ”Inkomna interpellationer” utgår.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 65 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Informationen noteras till protokollet.

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


Covid-19 och dess påverkan på kommunens ekonomi och det lokala
näringslivet.



Hörby kommun hamnar på fjärdeplats i Sveriges Kommuners och
Regioners (SKR) ranking över företagsklimat och på första plats
specifikt vad gäller livsmedelskontroll.



Överklagande vindkraftverk.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/128

§ 66 Svar på interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Cecilia
Bladh in Zito (SD) angående punkten
ordförande har ordet på
kommunfullmäktiges dagordning
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Med det muntliga och skriftliga svaret från Cecilia Bladh in Zito (SD)
anses interpellationen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Uno Hansson (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30
ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito
(SD) angående punkten ordförande har ordet på kommunfullmäktiges
dagordning.
Yrkanden
Ordförande yrkar att med det muntliga och skriftliga svaret från Cecilia Bladh
in Zito (SD) anses interpellationen vara besvarad.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Interpellation från Uno Hansson (V)
Svar på interpellation från Cecilia Bladh in Zito (SD)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/019

§ 67 Revisionsberättelse
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Revisionsberättelsen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer i
HörbyBostäder AB, Hörby Kommuns industrifastighets AB, MellanSkånes
Renhållnings AB, Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB (Publ).
Revisionen har även genom utsedd lekmannarevisor granskat den verksamhet
som bedrivits i IT kommuner i Skåne AB och FINSAM
Samordningsförbundet MittSkåne. Granskningen har utförts av sakkunniga
från PWC som biträder revisorerna.
Yrkanden
Ordförande yrkar att revisionsberättelsen ska anses vara delgiven.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2019
Beslutet skickas till
Revisionen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/019

§ 68 Årsredovisning för Hörby kommun 2019
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för 2019 har upprättats. Årsredovisningen i sin helhet bifogas
ärendet.
Yrkanden
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år 2019.
Hans Frank (L) lämnar in ett skriftligt återremissyrkande: ”Vi yrkar att
årsredovisningen skall återremitteras då KSO Cecilia Bladh in Zitos
beskrivning av orsakerna till varför kommunen redovisar ett minusresultat
inte är i överensstämmelse med verkligheten. Statsbidrag och skattehöjningar
är intäkter som skall ingå i budgeten och är ingen ”räddare” på kort sikt.
Därmed har politiken tagit ansvar för kommunens ekonomi föregående år
och fått en ekonomi i balans. Det kan konstateras att i SD:s budget för 2019
saknas de kostnader som följer på tidigare investeringar. Det är SDs budget
för 2019 som gällt för Hörby kommun och det är Sverigedemokraterna och
den styrande majoriteten som är ansvariga för 2019 års avvikelse mot budget
är minus (-) 23 miljoner kronor. Det är ett av det sämsta resultatet i Hörbys
historia. Nettokostnadsökningen är under perioden 2015-2018 i genomsnitt
39 miljoner kronor. Under 2019 var nettokostnadsökningen 58 miljoner
kronor. Under perioden 2015-2018 så ökade skatteintäkter och statsbidrag
med i genomsnitt 38 mkr. Under 2019 ökade skatteintäkterna och statsbidrag
med 42 miljoner kronor. Någon nedskrivning av fastigheters värde har inte
skett för 2019 däremot gjordes en nedskrivning för 2018 av
anläggningstillgångar och fastigheter med 0,6 mkr. I budget för 2019
budgeterades för intäkter från staten som uteblivit. Varför har man inte
minskat kostnaderna motsvarande? Avslutningsvis så saknar vi helt politiska
beslut under 2019 för att aktivt komma till rätta med resultatet och är mycket
oroliga för att resultatet kommer att bli ännu lite värre under 2020.”
Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Ingela Brickling (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) och återremissyrkande.
Uno Hansson (V) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 68, forts
Yvonne Kulstad (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Stefan Borg (SD) yrkar avslag på Hans Franks (L) återremissyrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Hans Franks (L) återremissyrkande med
bifallsyrkande från Renaldo Tirone (S), Ingela Brickling (C) m.fl. mot
avslagsyrkande från Stefan Borg (SD) och finner att Stefan Borgs (SD)
avslagsyrkande bifalles.
Votering begärs.
Voteringsordning
Den som vill bifalla Stefan Borgs (SD) avslagsyrkande på återremissyrkandet
röstar ”Ja” och den som vill bifalla Hans Franks (L) återremissyrkande röstar
”Nej”. Då voteringen utfaller 23 ”Ja”- röster och 17 ”Nej”- röster beslutar
kommunfullmäktige att återremittera ärendet. Ledamöterna röstar enligt
nedan:


”Ja”-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD), Mona Olin
(SD), Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD), Peter Johansson
(SD), Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Svärd (SD),
Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson (SD),
Jonas Engman (SD), Ulf Nilsson (M), Lars-Göran Ritmer (M), Lars
Lindwall (M), Sven-Ingvar Sigvardsson (M), Gert Nygren (SPI), Bengt
Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Johan Ohlin (SD), Mikael
Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD)



”Nej”-röster: Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson
(C), Yvonne Kulstad (C), Alling Svensson (C), Jens Rosberg (L), Marie
Keismar (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L), Harriet OlssonStrange (S), Henrik Andersson (S), Eva Lilja (S), Renaldo Tirone (S),
Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S), Anette Börjesson (MP),
Uno Hansson (V)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 106
Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Årsredovisning 2019
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Kommundirektör, Ekonomichef, Budgetchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/019

§ 69 Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet
nämnder och styrelse
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Ärendet hänskjuts till ett kommande sammanträde med anledning av
att Årsredovisning 2019 ska godkännas innan beslut om ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat in revisionsberättelse för 2019. Revisorerna
tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för kommunstyrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet hänskjuts till ett kommande sammanträde med
anledning av att Årsredovisning 2019 ska godkännas innan beslut om
ansvarsfrihet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-17
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/020

§ 70 Barnbokslut 2019 för Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Barnbokslut 2019 för Hörby kommun godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun sammanställer ett årligt Barnbokslut som beskriver arbetet
med att tillgodose barnperspektivet inom verksamheterna. Barnbokslutet
inleds med ett urval av indikatorer som övergripande visar livssituationen för
barn och unga i kommunen. Därefter ges exempel på hur barnperspektivet
och barns rättigheter beaktas. FN:s barnkonvention utgör grunden för
barnbokslutet som är indelat efter de fyra grundläggande principerna i
barnkonventionen:





Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras
(artikel 2).
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör
barn (artikel 3).
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som
rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och
mognad (artikel 12).

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2019 års
Barnbokslut för Hörby kommun.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01, § 110
Tjänsteskrivelse KLF, 2019-02-21
Barnbokslut 2019

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef, Budgetchef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/049

§ 71 Mittskåne Vatten - Prioriterade
investeringar 2020, Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Bevilja 5,7 miljoner kronor extra i investeringsmedel för att möjliggöra
att pågående exploateringar kan försörjas med vattentjänster under
2020.
 Ärendet skickas som information till kommunstyrelsen i Höörs
kommun.

Sammanfattning av ärendet
VA/GIS-nämnden har till budgetberedningen i Hörby kommun framfört ett
investeringsbehov för 2020 för VA-verksamheten på 28 950 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 (§236, KS 2019/031) att tilldela
VR-nämndens avgiftsfinansierade del 18 000 000 kr i investeringsmedel för
2020. Skillnad mellan tilldelad och äskat investeringsbehov är väldigt stor.
Endast 43 % av investeringsbehovet har tilldelats för perioden. Höjs inte
investeringsnivån kommer statusen på anläggningar och ledningsnät att
fortsätta försämras. Redan idag är förnyelsebehovet stort och att skjuta på
investeringarna riskerar att få allvarliga följder för kommunen
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar bevilja 5,7 miljoner kronor extra i investeringsmedel för att
möjliggöra att pågående exploateringar kan försörjas med vattentjänster under
2020, samt Ärendet skickas som information till kommunstyrelsen i Höörs
kommun.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 65
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 39
Tjänsteskrivelse - Prioriterade investeringar 2020- Hörby kommun
Prioriterade investeringar Hörby 2020 – 2020010

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 71, forts

Beslutet skickas till
Höörs och Hörbys gemensamma VA- och räddningsnämnd
Kommunstyrelsen i Höör.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/147

§ 72 Införande av en samordnad
förvaltningsorganisation
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
 Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i Budget 2020 angivit den politiska majoritetens
vision som fastslår ambitionen att: ”Kommunen behöver genomgå ett stort
förändringsarbete både vad gäller styrning och verksamhet. Kommunen
måste se över organisationen och arbeta mot en effektivare förvaltningsform.
Kommunen ska se över möjligheten med en sammanhållen förvaltning”.
Under hösten 2019 och våren 2020 har en av kommunen upphandlad
förändringskonsult genomfört en förstudie som ska ligga till grund för
kommunens fortsatta arbete mot en gemensam förvaltningsmodell.
Förstudien presenterar ett antal olika rekommendationer som kommunen kan
ta i beaktan i det fortsatta arbetet.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:




Justerande

Införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell i form av en
förvaltning som betonar och präglas av:
o Ett enhetligt system för styrning, ledning och uppföljning, samt ett
gemensamt ansvarstagande för helheten och kommunens
samlade verksamhet och utveckling.
o Tydliggjord roll- och ansvarsfördelning inom och mellan
organisationens olika delar.
o Tydliggjorda processflöden och ett processorienterat arbetssätt
med kommuninvånarnas behov i centrum.
o Att allt som kan göras lika skall göras lika och med kommunens
helhet i fokus.
Kommunstyrelsen genom kommundirektören uppdras att utreda och
planera samt införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell från
och med 1 januari 2021 i linje med ovan beskrivna inriktning och i
övrigt med utgångspunkt i av förändringskonsulter framtagen
’Förstudie och lägesbeskrivning inför ny, samlad organisationsmodell i
Hörby kommun 2020-03-03.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 72, forts


Arbetet ska präglas av en effektivisering och en besparing
motsvarande minst 4 % jämfört med nuvarande organisation per
2020-01-01.

Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till Stefan Borgs (SD) yrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till Stefan Borgs (SD) yrkande.
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar som ett tilläggsyrkande att beslutet är giltigt
under förutsättning att erforderliga förhandlingar med facken är avslutade.
Hans Frank (L) lämnar in ett skriftligt återremissyrkande: Vi yrkar återremiss
för att säkerställa ett mer genomarbetat underlag för beslut om samordnad
förvaltningsorganisation. Vi anser att materialet skall vara väl genomarbetat i
nedanstående delar innan beslut:








En beskrivning av hur det säkerställs att demokratin inte blir åsidosatt.
En genomarbetad risk- och konsekvensanalys om förändringen
genomförs.
En redovisning över hur kommunledningen skall byggas upp.
En plan för genomförande och ett organisationsschema för den
framtida organisationen.
En beskrivning av åtgärder för att kunna göra kostnadsbesparingar för
att nå ett önskvärt positivt årsresultat.
En redogörelse för underlag som visar på möjlighet för ökade intäkter.
Vi har sedan 2019 en hög medelålder på den nuvarande
kommunledningen och vitala delar av den är av tillfällig karaktär.
Finns det någon risk i det och hur påverkar det införande,
anpassningar och uppföljning av organisationsförändringen? Vi räknar
med att det kan ta flera år innan dess att den nya organisationen har
satt sig och full effektivitet uppnåtts. Redovisning kring hur frågan är
planerad att hanteras behövs.

Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Renaldo Tirone (S) återremissyrkande.
Uno Hansson (V) yrkar bifall till Hans Frank (L) återremissyrkande.
Yvonne Kulstad (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Ingela Brickling (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Hans Franks (SD) återremissyrkande.
Anders Larsson (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Uno Hansson (V) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 72, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Hans Franks (L) återremissyrkande med
bifallsyrkande från Renaldo Tirone (S), Anette Börjesson (MP) m.fl. och
finner att detta avslås.
Votering begärs.
Voteringsordning
Den som vill avslå Hans Franks (L) återremissyrkande röstar ”Ja” och den
som vill bifalla återremissyrkandet röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller med
21 ”Ja”-röster och 19 ”Nej”-röster, beslutar kommunfullmäktige att
återremittera ärendet. Ledamöterna röstar enligt nedan:


”Ja”-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD), Mona Olin
(SD), Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD), Peter Johansson
(SD), Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Svärd (SD),
Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson (SD),
Jonas Engman (SD), Ulf Nilsson (M), Lars-Göran Ritmer (M), Lars
Lindwall (M), Sven-Ingvar Sigvardsson (M), Gert Nygren (SPI), Bengt
Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Johan Ohlin (SD)



”Nej”-röster: Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Ingela
Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C), Yvonne Kulstad
(C), Alling Svensson (C), Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L), Hans
Frank (L), Marie Dahlén (L), Harriet Olsson-Strange (S), Henrik
Andersson (S), Eva Lilja (S), Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S),
Anders Johansson (S), Anette Börjesson (MP), Uno Hansson (V)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 71
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 122
Tjänsteskrivelse 2020-03-20
Riskanalys ny förvaltningsmodell
Förstudie och lägesbeskrivning inför ny, samlad organisationsmodell i Hörby
kommun 2020-03-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/476

§ 73 Markpolicy för Hörby kommun, revidering
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:



Godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på en reviderad
Markpolicy för Hörby kommun.
Att i de fall kommunfullmäktige i tidigare beslut fastställt tomtpris för
fribyggartomter ska dessa gälla som lägsta pris vid budgivning.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändrade förutsättningar har
Samhällsbyggnadsförvaltningen sett ett behov av att revidera Markpolicy för
Hörby kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-05-29, § 76. Ärendet
behövde åter beredas på grund av att en paragraf under avsnitt 4.1 Riktlinjer
för försäljning av kommunalägd mark gällande tilldelning i turordning av
tomter för verksamhetsmark inte hade strukits ur handlingen med
revideringsdatum 2020-01-10. Handlingen har reviderats 2020-02-13 och
paragrafen har strukits.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:



Godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på en reviderad
Markpolicy för Hörby kommun
Att i de fall kommunfullmäktige i tidigare beslut fastställt tomtpris för
fribyggartomter ska dessa gälla som lägsta pris vid budgivning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04, § 72
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 Markpolicy, revidering vers 2020-02-13
Markpolicy för Hörby kommun, reviderad version 2020-02-13
Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 26
Tjänsteskrivelse 2020-02-03 Markpolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29
Tjänsteskrivelse 2020-01-10 Markpolicy
Markpolicy för Hörby kommun version 1

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 73, forts
Beslutet skickas till
Tf planerings- och utvecklingschef
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/045

§ 74 Verksamhetsområde för Häggenäs 21:7 m
fl, Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Godkänna förslaget om utökningen av verksamhetsområde i Hörby
kommun för utbyggnadsområdet Häggenäs enligt bilagd
fastighetsförteckning och kartor.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och
dagvatten fastighet i Hörby kommun innebär en utökning av
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i
tillhandahållande av vattentjänster. Enligt Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket
vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är
tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, dagvatten
fastighet, vatten och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster
inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för
respektive vattentjänst kan se olika ut. Området är detaljplanelagt genom
lagakraftvunnet beslut 1996-11-22. Utbyggnad av etapp 1 av området har
skett i privat regi med övertagande av ledningsnät av Mittskåne Vatten. I
området har vattentjänsterna spillvatten, vatten, dagvatten fastighet och
dagvatten gata byggts ut för att trygga den långsiktiga VA-försörjningen av
området. Ett avsteg från exploateringsavtalet från 1996 där det har angetts att
dagvatten ska lösas genom en gemensamhetsanläggning har gjort i och med
förslaget att verksamhetsområdet ska omfatta även dagvatten fastighet och
gata. Bakgrunden till detta är att vattentjänstlagen föreskriver att VAhuvudmannen ska ha rådighet över anläggningen och att ledningarna ligger
samlat i gatan tillsammans med vatten och spillvattenledning. I samband med
godkännandet av projekteringshandlingar 2015 har det påtalats från VAhuvudmannens sida.
Yrkanden
Ordförande bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna förslaget om
utökningen av verksamhetsområde i Hörby kommun för utbyggnadsområdet
Häggenäs enligt bilagd fastighetsförteckning och kartor.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 74, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 38
Nytt Verksamhetsområde Häggenäs 21_7 mfl_inkl D
Nytt Verksamhetsområde översikt Häggenäs 21_7 mfl_inkl D
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsområde Häggenäs 21_7 mfl - Hörby kommun
Fastighetförteckning - förslag verksamhetsområde Häggenäs 217 mfl etapp 1
- Hörby kommun
Beslutet skickas till
Höörs och Hörbys gemensamma VA- och räddningsnämnd
Kommunledningsförvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/062

§ 75 Nytt gatunamn inom detaljplan för
Häggenäs 21:7 m.fl. i Ludvigsborg
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Nya gator inom detaljplan för fastigheterna Häggenäs 21:7, 21:2, 21:3
samt 21:6 får namnen: Jordgubbsvägen (matargatan), Sonatavägen,
Zefyrvägen, Daniavägen, Pegasusvägen, Malvinavägen.

Sammanfattning av ärendet
I och med att exploateringen av området Kronekoll i Ludvigsborg
(detaljplanen vann laga kraft 1996-11-22) har påbörjats aktualiserades behovet
av att namnge gatorna inom området. Bygg- och Miljönämnden beslutade
2019-12-11, § 274, att föreslå nya namn för områdets matargata samt sex
bostadsgator. Fastigheten har tidigare använts för jordbruksändamål, där
bland annat jordgubbsodling har funnits på platsen.Under remisstiden inkom
tre yttranden varav ett uppmärksammade att områdesnamnet i adresserna
inom Ludvigsborg ströks 2011 när Ludvigsborg blev en egen postort. Därför
har områdesnamnet ”Ludvigsborg” strukits ur det reviderade namnförslaget.
Även gatunamnet Koronavägen har strukits mot bakgrund av risken för att
namnen associeras till Corona-viruset. En gata, som idag inte planeras att
exploateras, lämnas därför namnlös.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att nya gator inom
detaljplan för fastigheterna Häggenäs 21:7, 21:2, 21:3 samt 21:6 får namnen:
Jordgubbsvägen (matargatan), Sonatavägen, Zefyrvägen, Daniavägen,
Pegasusvägen, Malvinavägen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14, § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04, § 73
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-26
Remissvar Geoinfo
Beslutet skickas till
Planering & utveckling

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/063

§ 76 Nytt gatunamn inom Pugerup 22 och
Pugerup 36
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Ny gata inom Pugerup 22 och Pugerup 36 får namnet
Kopparslagerigatan.

Sammanfattning av ärendet
I och med att en detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., gamla mejeriet och
tidigare Statoiltomten, vunnit laga kraft uppkom behov av att namnge den nya
gata som ska anläggas för att försörja det nya området. Fastigheten har
tidigare ägts av en kopparslagare, vilket ligger till grund för det föreslagna
gatunamnet. Även andra gator i närområdet är döpta efter historiska
verksamheter. Under remisstiden inkom två yttranden, båda utan erinran.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ny gata inom
Pugerup 22 och Pugerup 36 får namnet Kopparslagerigatan.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 78
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 104
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kopia av fullmäktiges beslut skickas till:
Plan och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/197

§ 77 Medborgarförslag om att skapa en bivänlig
kommun
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:



Hörby kommun ska kalla sig en bivänlig kommun.
Ge uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med
åtgärdsförslag för att fortsätta vara en bivänlig kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunstyrelsen med förslag om att
kommunen ska bli en bivänlig kommun. Pollinatörer, exempelvis humlor och
bin, spelar en viktig roll i ekosystemet och flera larmrapporter kommer om att
mängden pollinerande insekter minskar drastiskt över hela världen.
Användning av bekämpningsmedel i jordbruket och färre platser där
pollinatörerna kan leva och fortplanta sig tros vara de störst bidragande
orsakerna till att pollinatörerna försvinner. Konceptet bivänlig kommun finns
inte i Sverige ännu men biodlarförbundet i Danmark har tagit fram en
certifiering hur man kan bli en bivänlig kommun. Bygg och miljönämnden
fick av kommunfullmäktige i uppdrag att bereda och besvara
medborgarförslaget. Förslaget har beretts. Hörby kommun arbetar redan idag
med att stötta pollinatörer och i det pågående åpromenadprojektet kommer
ytterligare arbetsinsatser att genomföras. Med dessa åtgärder kan Hörby med
stor sannolikhet kvalificera sig till att kalla sig en bivänlig kommun. Beslut om
huruvida kommunen ska kalla sig bivänlig behöver fattas av
kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:



Hörby kommun ska kalla sig en bivänlig kommun
Ge uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med
åtgärdsförslag för att fortsätta vara en bivänlig kommun.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 77, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 87
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 102
Tjänsteskrivelse, 2020-01-29
Beslut från Bygg- och miljönämndens sammanträde, §184, 2019-08-21
Medborgarförslaget
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslagsställaren

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

27 (39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/009

§ 78 Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 33 redovisas
härmed än så länge obesvarade motioner.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att redovisningen
godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 84
Kommunstyrelsens arbetskutskot 2020-04-01 § 11
Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Beslutet skickas till
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/008

§ 79 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 31 redovisas
härmed obesvarade medborgarförslag.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att redovisningen
godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 113
Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Beslutet skickas till
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/023

§ 80 Redovisning av nämndernas beslut i
medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 31 redovisas
härmed nämndernas beslut i medborgarförslag.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att redovisningen
godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-14, § 85
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 § 112
Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Beslutet skickas till
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/179

§ 81 Inkomna frågor
Enkel fråga från Ingela Brickling (C) angående
sammanträden på distans
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Med det muntliga svaret från Cecilia Bladh in Zito (SD) anses frågan
vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ingela Brickling (C) har inkommit med en enkel fråga, ställd till
kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD) angående
sammanträden på distans.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Ingela Brickling (C), daterad 2020-04-24
Beslutet skickas till
Akten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/180

§ 82 Enkel fråga från Ingela Brickling (C)
angående Coronavirusets effekter på
landsbygdens företag och föreningar
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Med det muntliga svaret från kommunstyrelsens ordförande, Cecilia
Bladh in Zito (SD) anses frågan vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ingela Brickling (C) har inkommit med en enkel fråga, ställd till
kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD) angående
Coronavirusets effekter på landsbygdens företag och föreningar.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Ingela Brickling (C), daterad 2020-04-24
Beslutet skickas till
Akten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/005

§ 83 Inkomna motioner
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Motionen får väckas och expedieras till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) har inkommit med en
motion med yrkandet: En övergripande policy för Hörby kommuns
barnrättsarbete utarbetas med anledning av rekommendationerna från
Barnombudsmannen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-31
Motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD), daterad
2020-03-31
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/037

§ 84 Inkomna medborgarförslag 2020
Medborgarförslag om varningsskyltar för
nedfallande träd och grenar (KS 2020/161)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Medborgarförslaget får ställas.



Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning
och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2020-04-07 (KS 2020/161) angående
placering av varningsskyltar på område där det finns fara för nedfallande träd
och grenar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-17
Medborgarförslag, daterat 2020-04-03
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Förslagsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 85 Avsägelser
Avsägelse från Jane Cimmerbeck (MP) angående
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:



Avsägelsen godkänns.
Begära hos Länsstyrelsen i Skåne om ny röstsammanräkning för ny
ersättare efter Jane Cimmerbeck (MP).

Sammanfattning av ärendet
Jane Cimmerbeck (MP) har inkommit med en avsägelse gällande uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jane Cimmerbeck (MP), 2020-03-30

Beslutet skickas till
Avgående ersättare
Länsstyrelsen i Skåne för röstsammanräkning
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/135

§ 86 Val av nämndemän i Lunds tingsrätt 2020–
2023
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Som ytterligare två stycken nämndemän i Lunds tingsrätt utses Sofie
Magnusson (M) och Leif Håkansson (SD).

Reservation mot beslutet
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Liberalerna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Lunds tingsrätt har i skrivelse, daterad 2020-04-09, anmält ett önskemål om
att kommunfullmäktige i Hörby, utser ytterligare 2 nämndemän i tingsrätten
för innevarande mandatperiod, dvs. till och med sista december 2023.
Stefan Borg (SD), 1:e vice ordförande i valberedningen, föredrar ärendet.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att som ytterligare två
stycken nämndemän i Lunds tingsrätt utse Sofie Magnusson (M) och Leif
Håkansson (SD).
Yvonne Kulstad (C) yrkar att ärendet remitteras till Valberedningen för
beredning.
Uno Hansson (V) yrkar bifall till Yvonne Kulstads (C) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer Yvonne Kulstad (C) yrkande om att ärendet skall
remitteras till valberedningen för beredning, med bifallsyrkande från Uno
Hansson (V), under proposition och finner att detta avslås.
Votering begärs.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-27
Kommunfullmäktige

§ 86, forts
Voteringsordning
Den som vill avslå Yvonne Kulstads (C) yrkande röstar ”Ja” och den som vill
bifalla Yvonne Kulstads (C) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller med
21 ”Ja”-röster och 19 ”Nej”-röster, beslutar Kommunfullmäktige att avslå
Yvonne Kulstads (C) yrkande. Ledamöterna röstar enligt nedan:


”Ja”-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD), Mona Olin
(SD), Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD), Peter Johansson
(SD), Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Svärd (SD),
Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson (SD),
Jonas Engman (SD), Ulf Nilsson (M), Lars-Göran Ritmer (M), Lars
Lindwall (M), Sven-Ingvar Sigvardsson (M), Gert Nygren (SPI), Bengt
Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Johan Ohlin (SD)



”Nej”-röster: Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD) Ingela
Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C), Yvonne Kulstad
(C), Alling Svensson (C), Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L), Hans
Frank (L), Marie Dahlén (L), Harriet Olsson-Strange (S), Henrik
Andersson (S), Eva Lilja (S), Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S),
Anders Johansson (S), Anette Börjesson (MP), Uno Hansson (V)

Ordförande ställer proposition på Stefan Borgs (SD) yrkande och finner att
detta bifalles.
Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse från Lunds tingsrätt, daterad 2020-04-09- Rättelse
Inkommen skrivelse från Lund tingsrätt, daterad 2020-04-06
Beslutet skickas till
Lunds tingsrätt
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/002

§ 87 Valärenden
Val av 2:e vice ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:


Hans Frank (L) utses till 2:e vice ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden under resterande del av mandatperioden
2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdraget som 2:e vice
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, efter avsägelse från Ferid
Vänerklint (L).
Yrkande
Marie Keismar (L) yrkar att Hans Frank (L) utses till 2:e vice ordförande i
Barn- och utbildningsnämnden.

Proposition
Ordförande ställer Marie Keismars (L) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/127

§ 88 Meddelanden
Beslut
Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunfullmäktige under april
månad har sammanställts enligt nedan:
1. Förvaltningsrätten i Malmö - Avvisar överklagandet av undertecknad
avtalshandling med Trafikverket avseende övertagande av del av
Fulltoftavägen.
2. Länsstyrelsen Skåne - Inspektion enligt förmynderskapsförordningen
med anledning av anmälan mot gemensamma
överförmyndarnämnden för Höör och Hörby.
3. Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige,
SPI Välfärden, beslut Länsstyrelsen 2020-04-08.
4. Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige,
KD, beslut Länsstyrelsen 2020-04-08.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

