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§ 124 Upprop
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid dagens
sammanträde med kommunfullmäktige deltar 36 ordinarie ledamöter och 5
tjänstgörande ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige

§ 125 Val av justeringspersoner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:



Anders Larsson (C) och Anders Hansson (SD) utses att jämte
ordförande justera sammanträdets protokoll.
Tid och plats för justeringen är torsdagen 25 juni, klockan 17:00,
Victoria Benedictsson (Kommunhuset), Ringsjövägen 4, Hörby.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:



Anders Larsson (C) och Anders Hansson (SD) utses att justera
sammanträdets protokoll.
Tid och plats för justeringen är torsdagen 25 juni, klockan 17:00,
Victoria Benedictsson (Kommunhuset), Ringsjövägen 4, Hörby.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

5 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-22
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§ 126 Godkännande av kungörelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Kungörelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens elektroniska
anslagstavla fredagen den 12 juni 2020 och sänts till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samma dag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 127 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan godkänns med följande
ändringar:




Ärende 17 ”Inkomna interpellationer” – utgår.
Ärende 18 ”Inkomna frågor” – utgår.
Ärende 23 ”Meddelanden” – utgår.

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med följande ändringar:




Ärende 17 ”Inkomna interpellationer” – utgår.
Ärende 18 ”Inkomna frågor” – utgår.
Ärende 23 ”Meddelanden” – utgår.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2020-06-22
Kommunfullmäktige

§ 128 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Informationen noteras till protokollet.

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




Kriminalvården har kommit överens med Trelleborgs kommun om
etablering av anstalt- och häktesanläggning.
Sommarjobb i kommunen.
Arbetet med att förhindra vandalisering i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD), önskar ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige en skön semester.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/014

§ 129 Delårsrapport 1 Hörby kommun
2020-04-30
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:



Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun godkänns.
Styrelse och nämnder får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för
att nå en ekonomi i balans.

Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Liberalerna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns delårsrapport för januari-april 2020 har upprättats.
Periodens resultat uppgår till -15,8 mkr, vilket är 20,3 mkr sämre än budget.
Helårsprognosen bedöms till -41,1 mkr, vilket är 50,3 mkr sämre än budget.
Investeringsutfallet uppgår till 4,2 mkr, prognos för helåret är 76,7 mkr vilket
motsvarar 67 % av total investeringsbudget på 114,7 mkr.
Yrkanden
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att kommunfullmäktige beslutar att:



Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun godkänns.
Styrelse och nämnder får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för
att nå en ekonomi i balans.
Hans Frank (L) yrkar som ett tilläggsyrkande att det till beslut om uppdrag till
nämnderna för att få en budget i balans, ska läggas till att arbetet ska ske utan
avkall på kvalitet i nämndernas arbetsuppgifter.
Tommy Hall (S) yrkar som ett tilläggsyrkande det tillsätts en kriskommission
inför upprättande av kommande delårsrapport för att arbeta fram åtgärder.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) tilläggsyrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Tommy Halls (S) tilläggsyrkande.
Lars Göran Ritmer (M) yrkar bifall Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 129, forts
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar avslag på Hans Franks (L) tilläggsyrkande.
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar avslag på Tommy Halls (S) tilläggsyrkande.
Eva Märta Grankvist yrkar bifall till Tommy Hall (S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande om att godkänna
delårsrapport 1 januari – april 2020 för Hörby kommun samt att nämnder och
styrelse uppdras att arbeta vidare med åtgärder för att få en budget i balans,
med bifallsyrkande från Lars-Göran Ritmer (M), och finner att detta bifalles.
Ordförande ställer proposition på Hans Franks (L) tilläggsyrkande, med
bifallsyrkande från Henrik Andersson (S) mot avslagsyrkande från
Cecilia Bladh in Zito (SD) och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Ordförande ställer proposition på Tommy Halls (S) tilläggsyrkande med
bifallsyrkande från Henrik Andersson (S) och Eva Märta Grankvist (V) mot
avslagsyrkande från Cecilia Bladh in Zito (SD) och finner att tilläggsyrkandet
avslås.
Votering begärs.
Omröstning
Den som vill bifalla Tommy Halls (S) tilläggsyrkande röstar ”Ja” och den som
vill bifalla Cecilia Bladh in Zitos (SD) avslagsyrkande röstar ”Nej”. Då
voteringen utfaller 14 Ja-röster, 22 Nej-röster och 5 stycken avstår beslutar
kommunfullmäktige att avslå Tommy Halls (S) tilläggsyrkande. Ledamöterna
röstar enligt nedan:

Justerande



Nej-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD),
Mona Olin (SD), Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD),
Marie Friberg (SD) Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD),
Peter Svärd (SD), Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD),
Mårten Svensson (SD), Peter Johansson (SD), Mattias Jeppsson (M),
Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M),
Sven-Ingvar Sigvardsson (M), Percy Hallquist (SPI),
Bengt Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Johan Ohlin (SD)



Ja-röster: Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD),
Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C),
Per Persson Landqvist (S), Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S),
Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S),
Eva Märta Granqvist (V)

Utdragsbestyrkande
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§ 129, forts


Avstår: Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L), Hans Frank (L),
Marie Dahlén, Anette Börjesson (MP)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 144
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-19, Delårsrapport 1 2020-04-30 för Hörby
kommun
Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/021

§ 130 Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 har upprättats. I
planeringsunderlaget ingår förslag till driftsbudgetramar för år 2021.
Budgetförslaget utgår från oförändrad skattesats, 21:08 kr per skattekrona.
Investeringsbudget för planperioden kommer att hanteras i höstens
budgetprocess. Styrdokument för Politisk plattform, Vision 2035 och
Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning hanteras i den
fortsatta budgetprocessen under hösten 2020. I höstens budgetprocess
kommer ett slutligt förslag till Budget 2021 och planer för 2022-2023 att tas
fram. Kommunbidragsramarna kan komma förändras utifrån Sveriges
kommuner och regioners budgetförutsättningar som presenteras till hösten.
Yrkanden
Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:



Skattesatsen för 2021 fastställs till 21:08 kronor.
Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 fastställs
med undantag för Bygg och miljönämnden där kommunbidragsramen
för 2021 fastställs till 8570 tkr.

Hans Frank (L) yrkar att ärendet återremitteras för att beslut ska tas i
november för att ha större säkerhet i beslutsunderlaget.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Eva- Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 130, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer Hans Franks (L) återremissyrkande med bifallsyrkande
från Henrik Andersson (S), Anette Börjesson (MP) m.fl. under proposition
och finner att detta avslås.
Votering begärs.
Voteringsordning
Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ”Ja” och den som vill bifalla
återremissyrkandet röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller 22 Ja-röster och
14 Nej-röster samt 5 avstår, beslutar kommunfullmäktige att återremittera
ärendet. Ledamöterna röstar enligt nedan:


Nej-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD),
Mona Olin (SD), Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD),
Marie Friberg (SD) Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD),
Peter Svärd (SD), Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD),
Mårten Svensson (SD), Peter Johansson (SD), Mattias Jeppsson (M),
Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M),
Sven-Ingvar Sigvardsson (M), Percy Hallquist (SPI),
Bengt Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Johan Ohlin (SD)



Ja-röster: Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD),
Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L), Hans Frank (L),
Marie Dahlén (L), Anette Börjesson (MP), Per Persson Landqvist (S),
Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S),
Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S), Eva Märta Granqvist (V)



Avstår: Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 124
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-14, Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Planeringsunderlag – Budget 2021 och planer 2022-2023
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/098

§ 131 Överföring av investeringsanslag från 2019
till 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Överföra till Kultur och fritidsnämnden 1.064 tkr, projekt 9444 och
9443 (Överföring av investeringsanslag från år 2019).
 Överföra till VA/Räddningstjänst nämnden 3.640 tkr, projekt 9521
samt projekt för skyddsutrustning (Överföring av investeringsanslag
från år 2019).
 Överföra 35.000 tkr till tekniska nämndens budget för reinvesteringar
i fastigheter (Överföring av investeringsanslag från år 2019).
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:




Överföra till Kultur och fritidsnämnden 1.064 tkr, projekt 9444 och
9443 (Överföring av investeringsanslag från år 2019).
Överföra till VA/Räddningstjänst nämnden 3.640 tkr, projekt 9521
samt projekt för skyddsutrustning (Överföring av investeringsanslag
från år 2019).
Överföra 35.000 tkr till tekniska nämndens budget för reinvesteringar
i fastigheter (Överföring av investeringsanslag från år 2019).

Anders Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) yrkande med bifallsyrkande från Anders
Larsson (C), Mikael Olsson (KD), Henrik Andersson (S) och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 131, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-08, § 133
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-06-02
Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 97
Kommunstyrelsen 2020-05-11 § 111
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 160
Tjänsteskrivelse 2020-04-14, KLF, Överföring av investeringsanslag från 2019 till
2020
Förslag Överföring av investeringsanslag 2019 version 2
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Nämnden för VA/Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/155

§ 132 Begäran om tilläggsanslag från Barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Begäran från Barn- och utbildningsnämnden avslås.
Reservationer
Liberalerna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Kristdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har begärt 6,2 mkr i ramförstärkning. Med
hänvisning till kommunens ansträngda ekonomiska situation föreslås att
begäran avslås.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att avslå begäran.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till Stefan Borgs (SD) yrkande.
Marie Dahlén (L) yrkar att Barn- och utbildningsnämndens begäran om
ramförstärkning på 6,2 mkr bifalles.
Alling Svensson (C) yrkar bifall till Marie Dahléns (L) yrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Marie Dahléns (L) yrkande.
Stefan Borg (SD) yrkar avslag på Marie Dahléns (L) yrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall Marie Dahléns (L) yrkande.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Marie Dahléns yrkande.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Marie Dahlens (L) yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 132, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Stefan Borgs (SD) yrkande med
bifallsyrkande från Lars-Göran Ritmer (M) mot Marie Dahléns (L)
bifallsyrkande till Barn- och utbildningsnämndens förslag, med bifallsyrkande
från Alling Svensson (C), Henrik Andersson (S) m.fl. och finner att
Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.
Votering begärs.
Voteringsordning
Den som vill bifalla Stefan Borgs (SD) yrkande röstar ”Ja” och den som vill
bifalla Marie Dahlens (L) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller 22 Jaröster och 19 Nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att bifalla
Stefan Borgs (SD) 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),
Marie Friberg (SD) Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD),
Peter Svärd (SD), Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD),
Mårten Svensson (SD), Peter Johansson (SD), Mattias Jeppsson (M),
Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M),
Sven-Ingvar Sigvardsson (M), Percy Hallquist (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),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C), Jens Rosberg (L),
Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L),
Anette Börjesson (MP), Per Persson Landqvist (S),
Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S),
Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S), Eva Märta Granqvist (V)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 135
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Anhållan om ramförstärkning
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-24 § 39
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Budgetchef
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2020-06-22
Kommunfullmäktige

§ 132, forts

Reservationer
Reservation från Liberalerna
Liberalerna reserverar sig mot beslutet att inte bifalla begäran om
tilläggsanslag från BUN. Skälet till detta är att skolan, är en av kommunens
viktiga kärnverksamheter och ska prioriteras. Redan nu har skolan svårt att
upprätthålla den kvalitet som vi från politiken förväntar oss. Detta då de
ekonomiska förutsättningarna riskerar att inte räcka till för att upprätthålla de
lagar och kriterier som finns för extraordinärt stöd, och för den delen inte
heller studiestöd och modersmålsundervisning. Då vi nu i flera år haft frågan
uppe kontinuerligt för att försöka effektivisera denna del av verksamheten
men ändå inte, då vi tolkar lagtext och kriterier, kommit fram till att kunna
göra stora besparingar eller att tjänstemännen godtyckligt beviljat medel. Vi
anser oss kunna dra slutsatsen att det är felbudgeterat och att möjligheten att
nå budget i balans för Bun därför är tämligen små.
Reservation från Centerpartiet
Centerpartiet reserverar sig emot beslutet att avslå begäran om 6,2 mkr i
ramförstärkning till Barn- och Utbildningsförvaltningen. En majoritet av
ledamöterna i BUN beslöt den 24 mars att söka ett tilläggsanslag på 6,2 mkr
till 2020 års budget, i enlighet med förvaltningens förslag. Från Centerpartiet
ville vi bifalla nämndens önskemål eftersom de avser kompensation för redan
sett underskott för 2019 för särskilt stöd och studiehandledning.
Reservation från Kristdemokraterna
Kristdemokraterna yrkade bifall till begärt tilläggsanslag. Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet att avslå begäran.
Studiehandledning samt extraordinärt stöd har varit underbudgeterat. Rätten
till detta för eleverna är lagstyrt. Förvaltningen har på olika sätt sökt
effektivisera men kan inte spara mer då den kvalitet som eleverna har rätt till
då inte uppnås. Om förvaltningen inte kan få de medel som krävs för dessa
lagstadgade verksamheter kommer medel att få skjutas till från andra poster
inom BUN. Aktivt arbete i BUN har gjorts för att hålla budget utan att
kvaliteten för eleverna i stort påverkas. I dagsläget behövs tilläggsanslaget för
att kvaliteten ska bibehållas.
_____
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2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/173

§ 133 Välfärdspeng 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Begäran avslås.
Reservationer
Kristdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Liberalerna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Socialdemokrat reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har begärt 4,3 mkr i ramförstärkning genom att ta del av
medel tillförda det generella statsbidraget, de s.k. ”välfärdspengarna”, som
totalt för Hörbys del uppgår till ca 5.3 mkr. Med hänvisning till kommunens
ansträngda ekonomiska situation föreslås att begäran avslås.
Yrkanden
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att begäran
om ramförstärkning till Socialnämnden avslås.
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att begäran om
ramförstärkning till Socialnämnden avslås.
Hans Frank (L) yrkar bifall till Socialnämndens begäran om ramförstärkning.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Hans Franks (L) yrkande.
Ingela Brickling (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) yrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) yrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Hans Franks (L) yrkande.
Lillemor Widh (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) yrkande.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Hans Franks (L) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Ritmers (M) yrkande med
bifallsyrkande från Stefan Borg (SD) mot yrkande från Hans Frank (L),
Mikael Olsson (KD), Ingela Brickling (C) m.fl. och finner att
Lars-Göran Ritmers (M) yrkande bifalles.
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§ 133, forts
Votering begärs.

Voteringsordning
Den som vill bifalla Lars-Göran Ritmers (M) yrkande röstar ”Ja” och den som
vill bifalla yrkande från Hans Frank (L), Mikael Olsson (KD),
Ingela Brickling (C) m.fl. röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller 22 Ja-röster och
19 Nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att bifalla
Lars-Göran Ritmers (M) 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),
Marie Friberg (SD) Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD),
Peter Svärd (SD), Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD),
Mårten Svensson (SD), Peter Johansson (SD), Mattias Jeppsson (M),
Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M),
Sven-Ingvar Sigvardsson (M), Percy Hallquist (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),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C), Jens Rosberg (L),
Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L),
Anette Börjesson (MP), Per Persson Landqvist (S),
Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S),
Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S), Eva Märta Granqvist (V).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 136
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Socialnämnden 2020-03-26 § 30
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommundirektör
Ekonomichef
Budgetchef

Reservationer
Reservation från Kristdemokraterna
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå socialnämndens
begäran om att tilldelas stadsbidraget ”Välfärdspeng”.
Kristdemokraterna ser att stadsbidraget är riktat mot välfärd, och anser att
socialnämnden ska ansvara för dessa medel och använda dem där nämnden
anser det lämpligt. Socialnämnden går mot ett stort underskott under året,
och behöver tillskottet som välfärdspengen kan ge.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2020-06-22
Kommunfullmäktige

§ 133, forts
Reservation från Centerpartiet
Centerpartiet reserverar sig emot beslutet att avslå begäran om 4,3 mkr i
ramförstärkning till Socialnämnden. I Socialnämnden den 26 mars ställde sig
en enig nämnd bakom förslaget. Från Centerpartiet ville vi bifalla nämndens
äskande och menar att pengarna kan öronmärkas till välbehövliga
välfärdsinsatser från det generella statsbidraget som för Hörbys del väntas
uppgå till ca 5,3 mkr.
Reservation från Liberalerna
Liberalerna reserverar sig mot beslutet att inte bifalla Socialnämndens begäran
om att få del av det generella bidraget för förbättring av välfärden i Hörby
kommun. Rimligen skall socialnämnden vara bäst skickade att hantera stora
delar av bidraget. Det är ingen extra kostnad för kommunen då bidraget
utbetalas och skall användas på avsett sätt. Det finns inget bärande skäl att
bidraget skall stanna kvar under kommunstyrelsen då den inte har uppgiften
att arbeta med välfärdsfrågor.
_____
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/265

§ 134 Ändring av avgifter inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Anta föreslagna taxehöjningar.
Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens rätt att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorgen styrs
av lagar och förordningar som Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL 1982:763), Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS 1993:387) samt Förordning om stöd och service till
vissa funktionshindrade (1993:1090). Avgifterna får inte överstiga
kommunens självkostnad och kommunen ska se till att den enskilde får
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Ärendet återremitterades
till socialnämnden för ytterligare beredning 2019-11-25 § 241. Socialnämnden
beslutade 2020-04-26 § 32 att föreslå fullmäktige anta de ursprungligen
föreslagna taxehöjningarna. Socialnämnden anser att de förslag på beräkningar
som önskas inte står i proportion till de mindre taxehöjningarna som föreslås.
Nämnden menar också att kommunen behöver justera avgifter i samma eller
åtminstone i liknande omfattning som andra kommuner. Nämnden vill även
belysa att de flesta som har en lägre inkomst inte kommer att beröras av
förändringarna då många av de föreslagna åtgärderna ingår i maxtaxan.
Slutligen menar nämnden att kostnaden för ej inlämnade hjälpmedel är ett
verktyg för att säkerställa att fler hjälpmedel ska återlämnas. Hjälpmedel är en
stor kostnad för kommunen och kan hjälpmedel återlämnas kan kostnaderna
hållas ner genom att de kan återanvändas.
Yrkanden
Mona Olin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta de
föreslagna avgiftsförändringarna.
Gunvor Håkansson (C) yrkar som ett ändringsyrkande:
 Avslag på den nya avgiften ”leveransavgift för matdistribution”, 250 kr
per månad.
 Avslag på nya avgiften ”Extra trygghetslarm” (make/maka/sambo),
100 kr per månad.
 Avgiften för ”Hämtning av hjälpmedel” skall vara 300 kr per tillfälle
istället för beslutade 900 kr per tillfälle.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

23 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige

§ 134, forts
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till den första och tredje punkten i
Gunvor Håkanssons (C) ändringsyrkande.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar som ett ändringsyrkande att inga avgifter ska
tas ut för trygghetslarm.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Gunvor Håkanssons (C)
ändringsyrkande.
Hans Frank (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Mona Olins (SD) yrkande mot Gunvor
Håkanssons (C) ändringsyrkande, mot Eva Märta Grankvists (V)
ändringsyrkande och finner att Mona Olins (SD) yrkande bifalles.
Votering begärs.
Kontrapropositionsvotering
Då det finns tre förslag till beslut meddelar ordförande att huvudförslag är
Mona Olins (SD) yrkande om att anta föreslagna avgiftshöjningar, och ställer
proposition på huruvida Gunvor Håkanssons (C) ändringsyrkande eller Eva
Märta Grankvists (V) ändringsyrkande ska vara motförslag till huvudförslag
och finner att Gunvor Håkanssons (C) yrkande ska vara motförslag.
Voteringsordning
Den som vill bifalla Mona Olins (SD) yrkande röstar ”Ja” och den som vill
bifalla Gunvor Håkanssons (C) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller
34 Ja-röster och 7 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Mona
Olins (SD) yrkande. Ledamöterna röstar enligt nedan:

Justerande



Ja-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD),
Mona Olin (SD), Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD),
Marie Friberg (SD) Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD),
Peter Svärd (SD), Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD),
Mårten Svensson (SD), Peter Johansson (SD), Mattias Jeppsson (M),
Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M),
Sven-Ingvar Sigvardsson (M), Percy Hallquist (SPI),
Bengt Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Mikael Olsson (KD),
Sandra Vighagen (KD), Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L),
Hans Frank (L), Marie Dahlén (L), Per Persson Landqvist (S),
Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S),
Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S), Johan Ohlin (SD).



Nej-röster: Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C), Anette Börjesson (MP),
Eva Märta Granqvist (V).
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 137
Socialnämnden 2020-03-26 § 30
Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 241
Avgifter inom vård och omsorg 2019
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Reservationer
Reservation från Centerpartiet
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. De
sjuka, funktionshindrade och äldre är ofta resurssvaga personer med låga
pensioner. Det är inte en ändring av avgifter. Det är även flera nya avgifter.
För den här gruppen finns ofta inte ekonomiskt utrymme att införa så många
nya avgifter samtidigt. Det är stora utgifter för den enskilde, men små
inkomster för kommunen. Särskilt för många äldre kvinnor som har låga
pensioner p g a barn och deltidsarbeten. Det kan finnas många personer som
tvingas avstå insatser p g a kostnaderna.
_____
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/156

§ 135 Antagande av detaljplan för del av Lyby
9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation.

Sammanfattning av ärendet
Planering & Utveckling har arbetat fram ett antagandeförslag för Detaljplan
för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation. Arbetet leds av
planarkitekt på Planering & Utveckling. Syftet med detaljplanen är att utreda
lämpligheten för en ny omriktare i koppling till befintlig stamnätsstation i
Lyby, även kallad Hurva station. Aktuellt område används redan idag för
liknande ändamål, men behöver byggas ut för att möjliggöra en planerad
elförbindelse till norra Tyskland. Elförbindelsen kallas Hansa PowerBridge.
Utbyggnaden av en ny omriktare i Lyby kan därför ses som en del i det större
projektet Hansa PowerBridge. Planförslaget innebär prövning av en ny
omriktare i anslutning till befintlig stamnätsstation i Lyby. Planområdet är
lokaliserat inom befintligt område för teknisk anläggning där gällande
detaljplan (från 2012) anger användningen
omriktarstation/transformatorstation. Aktuell utbyggnad ryms alltså inom
ändamålet, men hamnar inom prickad mark som inte får bebyggas och därför
behöver en ny detaljplan upprättas för del av området. Detaljplanen har varit
utskickad på granskning under perioden 16 januari – 7 februari 2020. Samtliga
inkomna yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande som även
innehåller kommunens kommentarer för respektive synpunkt.
Granskningsutlåtandet har legat till grund för arbete med
antagandehandlingarna. Antagandehandlingarna har arbetats fram utifrån de
synpunkter som kom in under granskningen. Inga stora förändringar har
gjorts sedan granskningshandlingarna. De förändringar som gjorts finns
redovisade nedan under rubrik Sammanfattning av planförslaget samt i
planbeskrivningen. Nästa steg i processen är att detaljplanen tas upp för
beslut om antagande. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter
antagandebeslut om inga överklaganden inkommer.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:
 Anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation.
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Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 138
Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande – Detaljplan för del av Lyby 9:14,
Hansa PowerBridge omriktarstation, 2019-03-31
Bygg- och miljönämndens beslut 2020-04-22
Plankarta, antagandehandling, Detaljplan för del av Lyby 9:14,
Hansa PowerBridge omriktarstation,
Grundkarta, 2020-04-14
Planbeskrivning, antagandehandling, Detaljplan för del av Lyby 9:14,
Hansa PowerBridge omriktarstation,
Granskningsutlåtande, Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Svenska kraftnät
_____
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Dnr KS 2020/208

§ 136 Enkel fråga angående skolluncher för
gymnasieelever med distansundervisning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Med det muntliga svaret från Stefan Borg (SD) anses frågan vara
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Uno Hansson (V) och Eva Märta Grankvist (V) har, 2020-05-22, har
inkommit med en fråga till Barn och utbildningsnämndens ordförande,
Stefan Borg (SD) angående skolluncher för gymnasieelever med
distansundervisning.
Beslutsunderlag
Fråga från Uno Hansson (V) och Eva Märta Grankvist (V), 2020-05-22
Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 111
_____
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§ 137 Enkel fråga angående val av nämndemän
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Med det muntliga svaret från Stefan Borg (SD) anses frågan vara
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Uno Hansson (V) och Eva Märta Grankvist (V) har, 2020-05-25, har
inkommit med en fråga till valberedningens vice ordförande,
Stefan Borg (SD) angående val av nämndemän.
Beslutsunderlag
Fråga från Uno Hansson (V) och Eva Märta Grankvist (V), 2020-05-25
Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 112
_____
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Dnr KS 2020/209

§ 138 Interpellation angående avtal för fastighet
Önneköp
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Med det skriftliga och muntliga svaret från Cecilia Bladh in Zito (SD)
anses interpellationen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Hans Frank (L), Marie Dahlén (L), Marie Keismar (L) och Jens Rosberg (L)
har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående avtal för fastighet Önneköp.
Beslutsunderlag
Interpellation från Hans Frank (L), Marie Dahlén (L), Marie Keismar (L) och
Jens Rosberg (L), 2020-05-22
Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 115
_____
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§ 139 Interpellation angående val av
nämndemän
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Med det skriftliga och muntliga svaret från Johan Ohlin (SD) anses
frågan vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ingela Brickling (C) har inkommit med en interpellation till
Kommunfullmäktiges ordförande angående val av nämndemän till Lunds
tingsrätt
Beslutsunderlag
Interpellation från Ingela Brickling (C), 2020-05-15
Svar på interpellation
Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 114
_____
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Dnr KS 2020/224

§ 140 Motion från Anders Larsson (C) och
Yvonne Kulstad (C) om att Hörby kommun
genom ett fortlöpande strategiskt
arbetssätt försäkrar sig om att samtliga
skolor, såväl på landsbygd som i tätort,
involveras i ett hållbarhets- och
likabehandlingsarbete
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har inkommit med en motion
om att Hörby kommun genom ett fortlöpande strategiskt arbetssätt försäkrar
sig om att samtliga skolor, såväl på landsbygd som i tätort, involveras i ett
hållbarhets- och likabehandlingsarbete (KS 2020/224).
Beslutsunderlag
Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C), 2020-06-04
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

32 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/229

§ 141 Motion från Uno Hansson (V) om
offentligt drivna vårdboenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Uno Hansson (V) har inkommit med en motion angående offentligt drivna
vårdboenden.
Beslutsunderlag
Motion från Uno Hansson (V), 2020-06-11
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

33 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/235

§ 142 Motion från Mikael Olsson (KD) om utdrag
ur belastningsregistret vid anställning
inom vård och omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Olsson (KD) har inkommit med en motion angående utdrag ur
belastningsregistret vid anställningar.
Beslutsunderlag
Motion från Mikael Olsson (KD), 2020-06-17
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

34 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/249

§ 143 Motion från Henrik Andersson (S) och
Renaldo Tirone (S) angående att använd
kommunens makt till att uppnå det
nationella målet att minska plastpåsar i
miljön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Motionen får väckas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Andersson (S) och Renaldo Tirone (S) har inkommit med en motion
angående använda kommunens makt till att uppnå det nationella målet att
minska plastpåsar i miljön.
Beslutsunderlag
Motion från Henrik Andersson (S) och Renaldo Tirone (S), 2020-06-22
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

35 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/215

§ 144 Medborgarförslag om patrullerande
ordningsvakter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Medborgarförslag om ordningsvakter (KS 2020/215) får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för berednings och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående ordningsvakter 2020-06-02
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

36 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/214

§ 145 Medborgarförslag om konstverk vid
dagvattenbrunnar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Medborgarförslag om konstverk vid dagvattenbrunnar (KS 2020/214)
får ställas och överlämnas till tekniska nämnden för beredning och
beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående dagvattenbrunnar, 2020-06-02
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Förslagsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

37 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/222

§ 146 Medborgarförslag om
skräpplockarstationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Medborgarförslag om skräpplockarstationer (2020/222) får ställas och
överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående skräpplockarstationer, 2020-06-01
Beslutet skickas till
Förslagsställare
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 147 Avsägelser
Avsägelse från Mary Larsson (M) angående
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Avsägelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Mary Larsson (M) har lämnat in en avsägelse angående uppdraget som
ersättare i Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Mary Larsson, 2020-06-19
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

38 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

39 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 148 Valärenden - Val av ersättare i
socialnämnden
Val av ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Jan Lind (SPI) utses till ersättare i Socialnämnden, under resterande
del av mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta val till platsen som ledamot i
Socialnämnden efter avsägelse från Marie Hallquist (SPI).
Beslutet skickas till
Vald ledamot
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

40 (40)

Sammanträdesdatum

2020-06-22
Kommunfullmäktige

§ 149 Sammanträdets avslutande och
sommarhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande, Johan Ohlin (SD), avslutar sammanträdet
och önskar i och med detta ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige en
skön sommar.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, Anders Malmgren (M) önskar
kommunfullmäktiges ordförande, Johan Ohlin (SD) och dennes familj en
skön sommarledighet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

