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§ 150 Upprop
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att antalet
ledamöter vid sammanträdet är 39 av vilka 9 är tjänstgörande ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 151 Val av justeringspersoner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Bengt Hedlund (SPI) och Mattias Kihl (SD) utses till
justeringspersoner



Tid och plats för protokollets justering är måndag den 7 september
klockan 17:00 i Victoria Benedictsson (Kommunhuset),
Ringsjövägen 4.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse två personer att jämte ordförande justera
sammanträdets protokoll samt tid och plats för justering.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Bengt Hedlund (SPI) och Mattias Kihl (SD) utses till
justeringspersoner



Tid och plats för protokollets justering är måndag den 7 september
klockan 17:00 i Victoria Benedictsson (Kommunhuset),
Ringsjövägen 4.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 152 Sammanträdets kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Kungörelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens elektroniska
anslagstavla fredagen den 21 augusti 2020 och sänts till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samma dag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 153 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen med följande
ändringar:


Ärende 18 Inkomna interpellationer – utgår



Ärende 19 Inkomna frågor – utgår



Ärende 20 Inkomna motioner - utgår

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/236

§ 154 Information från revisionen - granskning
av ekonomisk styrning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hörby kommun har PwC
genomfört en granskning av den ekonomiska styrningen. Syftet med
granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och socialnämnden har en tillräckligt väl fungerande
ekonomistyrning.
Sakkunnig från PwC föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Missivbrev, 2020-06-16
Revisionsgranskning
Beslutet skickas till
Revisionen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 155 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:


Coronaläget i kommunen är stabilt.



Chefsdagar 3-4 september för att påbörja organisationsarbetet.



Kommunens arbete med att få bukt med vandalisering och
buskörning på området Kristianstadsgatan/Verkstadsgatan.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/021

§ 156 Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Beslut
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.

Reservationer mot beslutet
Liberalerna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

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
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.

Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 156, forts
Lars Göran Ritmer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hans Frank (L) avslag på ärendet.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Hans Franks (KD) yrkande.
Ingela Brickling (C) meddelar att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Henrik Andersson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Eva Märta Grankvist (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Anette Börjesson (MP) meddelar att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande med
bifallsyrkande från Lars Göran Ritmer (M) mot Hans Franks (L) yrkande med
bifallsyrkande från Mikael Olsson (KD) och finner att Cecilia Bladh in Zitos
(SD) yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 168
Kommunfullmäktige 2020-06-22, 2020-06-22 KF § 130
Kommunstyrelsen 2020-06-08 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27, § 201
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-14, Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Planeringsunderlag – Budget 2021 och planer 2022-2023
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Reservationer mot beslutet
Reservation från Hans Frank (L): Liberalerna reserverar sig mot det
beslutad som tagits om skattesats och rambudget. Beslutet har tagits utan
vederhäftigt beslutsunderlag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 156, forts
Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från Henrik Andersson (S): ”Socialdemokraterna anmälde att
få avstå från att deltaga i beslutet gällande budget 2021 med planer för
perioden 2022–2023. På föregående kommunfullmäktige var ärendet uppe för
beslut; vid tidpunkten beslutade sammanträdet att återremittera ärendet för
kompletterande handläggning. Återremissens andemening har totalt ignorerats
av den styrande konstellationen, vilket är oerhört beklagligt. Återigen visar
SD/M styret sin totala oförmåga att ta ett samlat grepp och hålla den politiska
diskussionen levande. Sammantaget är beslutsunderlaget, återigen, att betrakta
som bristfälligt. Vi socialdemokrater ser ingen anledning att förhastat besluta
gällande verksamhetsramar i detta skeende, då förutsättningarna för
kommande år och planperiod fortsatt är att betrakta som diffusa. Det ska
även tilläggas att den organisationsförändring som under är framtagande kan
komma att påverka verksamhetens organisation, och därmed de ramar som
ska tilldelas respektive verksamhet. Med ovanstående i beaktning anser vi
socialdemokrater att budgetärendet med fördel kan hänskjutas helt till
kommunfullmäktiges novembersammanträde, till vilket vi ämnar återkomma
med ett eget förslag på budget och ramar. ”

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/202

§ 157 Styrmodell för Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Anta förslag till styrmodell för Hörby kommun och upphäva
dokumentet ”Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun” (antaget
av Kommunfullmäktige 2014-09-29, § 135) i och med detta.



Föreslagen budgetprocess gäller för verksamhetsåret 2021 och framåt.



Kommunstyrelsen uppdras att:
o göra en översyn av nuvarande styrdokument så att dessa
harmonierar med den princip som beskrivs i styrmodellen
samt förbereda för beslut om upphävande där det behovet
uppstår.
o utforma mätbara indikatorer till vart och ett av fokusområden
samt återrapportera detta till kommunfullmäktige för
fastställande.
o genom förvaltningen göra redaktionella ändringar i text samt ge
styrmodellen en layout om är lättillgänglig för medarbetare
och politiker, stämmer överens med kommunens grafiska
profil och i övrigt anses vara lämplig.



Lägga till följande stycke under Del 2 - Så här genomför vi sid. 9
under rubriken kommunfullmäktige efter stycke 1:
”Till sin hjälp att utöva den demokratiska kontrollen över
kommunens verksamhet har kommunfullmäktige en politiskt tillsatt,
men i sina granskningar oberoende, kommunrevision. Revisionens
granskningar ger underlag till den årliga ansvarsprövningen, samt är
ett stöd för uppföljnings- och utvecklingsarbetet inom den
kommunala verksamheten”

Reservation mot beslutet
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Protokollsanteckning
Ingela Brickling (C) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 157, forts

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ledningsgrupp har tagit fram förslag på Styrmodell för Hörby
kommun. Styrmodellen beskriver de centrala processerna och de verktyg som
används i kommunen för att styra verksamheten.
Yrkanden
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut att
kommunfullmäktige beslutar att:


Anta förslag till styrmodell för Hörby kommun och upphäva
dokumentet ”Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun” (antaget
av Kommunfullmäktige 2014-09-29, § 135) i och med detta.



Föreslagen budgetprocess gäller för verksamhetsåret 2021 och framåt.



Kommunstyrelsen uppdras att:
o göra en översyn av nuvarande styrdokument så att dessa
harmonierar med den princip som beskrivs i styrmodellen
samt förbereda för beslut om upphävande där det behovet
uppstår.
o utforma mätbara indikatorer till vart och ett av fokusområden
samt återrapportera detta till kommunfullmäktige för
fastställande.
o genom förvaltningen göra redaktionella ändringar i text samt ge
styrmodellen en layout om är lättillgänglig för medarbetare
och politiker, stämmer överens med kommunens grafiska
profil och i övrigt anses vara lämplig.



Lägga till följande stycke under Del 2 - Så här genomför vi sid. 9
under rubriken kommunfullmäktige efter stycke 1:
”Till sin hjälp att utöva den demokratiska kontrollen över
kommunens verksamhet har kommunfullmäktige en politiskt tillsatt,
men i sina granskningar oberoende, kommunrevision. Revisionens
granskningar ger underlag till den årliga ansvarsprövningen, samt är
ett stöd för uppföljnings- och utvecklingsarbetet inom den
kommunala verksamheten”

Hans Frank (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar att ärendet återremitteras för en förklaring för
hur personer som inte kommer från Hörby ska känna sig trygga.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 157, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer Eva Märta Grankvist (V) återremissyrkande under
proposition och finner att detta avslås.
Ordförande ställer Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande med bifallsyrkande
från Hans Frank (L) under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05, § 246
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-07-15
Styrmodell för Hörby kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 202
Reservationer mot beslutet
Reservation från Eva Märta Granqvist (V): Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet att anta den föreslagna styrmodellen främst utifrån följande två
punkter:


Ett gott liv: "Här upplever du livskvalitet och känner framtidstro"



Ökad trygghet: "Här känner du dig trygg genom hela livet och finner
en stark gemenskap

Vänsterpartiet ser gärna att den politiska ledningen presenterar på vilket sätt
samtliga medborgare i Hörby, oavsett födelseland, religion, hudfärg,
modersmål etc. ska känna framtidstro och ökad trygghet i sin hemkommun
Hörby, utifrån en modell med namnet "Det rediga samhället" som
kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito menar skall utgå från den
skånska myllan.
Den bruna skånska myllan har inte samma innebörd för alla invånare i Hörby,
där ca 15 procent av oss (december 2016) har utländsk bakgrund (dvs utrikes
födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar). Vi tänker
bland annat på de kommunmedborgare som SD:s gruppledare i
kommunfullmäktige, Stefan Borg uttryckligen tar avstånd från i sin
presentation på partiets hemsida:
"Därför vill jag inte överlämna landet i händerna på människor som ringaktar
sitt eget land och dess folk till förmån för en mångkulturell ”vision” om en
”globaliserad värld”. Min verklighet börjar här, i Hörby, i Sverige, inte i
Afrika, inte i Arabien. Allt annat är ansvarslöshet gentemot våra egna barns
framtid".
Vänsterpartiet köper inte den styrande majoritetens idé om "våra egna" och
ett samhälle baserat på "vi och dom". Vi emotser alltså en utförlig beskrivning
Justerande

Utdragsbestyrkande
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av hur den föreslagna modellen ska omfatta samtliga invånare i vår kommun,
det vill säga även de vars liv och verklighet började exempelvis i något land på
den afrikanska kontinenten eller den arabiska halvön, eller, för den delen, i
någon del av Sverige med jordkvalitet av annan beskaffenhet.
Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från Ingela Brickling (C): Det man kan konstatera
är att det råder en väldig brådska att skriva fram nya dokument som ska passa
in i den s k hörbymodellen. Styrmodellen är mer att betrakta som en skiss,
hastigt skriven och inte färdig. Vanligtvis brukar man börja med att ta en titt
på befintliga handlingar och revidera dessa. Då har man dessutom koll på vad
man faktiskt vill ändra. Indikatorerna till resp. fokusområde är endast
exempel, här finns inget färdigskrivet att ta ställning till. Utvecklingsarbetet på
sista sidan är några torftiga rader. Jag anser att ett så pass viktigt dokument
borde vara mer än en fragmentarisk skiss när det läggs för beslut i fullmäktige.
Beslutet skickas till:
Akten
Kansli- och ledningsstöd
Nämnder och förvaltningar
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/261

§ 158 Försäljning av fastighet (Hörby Rögle 1)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun är lagfarna ägare till fastigheten Hörby Rögle 1, Trollbäckens
förskola. Då fastigheten efter tekniska undersökningar som visar förekomst av
bl.a. klorfenol, visat sig inte vara lämplig för avsett ändamål och byggnaden på
fastigheten är att anse som rivningsobjekt, har diskussioner förts om att sälja
fastigheten. Köparen har till kommunen framfört intresse av att köpa
fastigheten, riva byggnaden och därefter uppföra förskola i privat regi.
Köpeavtal har tecknats med den A1002 Fastighets AB, org nr 559238-8606.
Köpeavtalet är villkorat med kommunfullmäktiges godkännande.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:


Försälja fastigheten Hörby Rögle 1 för en summa av 4.000.000 sek
enligt bilagt avtal.

Paul Jönsson (C) lämnar in ett skriftligt återremissyrkande:


En utredning genomförs med syfte att beräkna renoveringskostnader
för fastigheten.



Vid eventuell försäljning ska två av varandra oberoende värderingar
genomföras och försäljningen ska konkurrensutsättas.



Innan eventuell försäljning ska det finnas en solid plan för vart barnen
ska ta vägen.

Lars Göran Ritmer (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gert Nygren (SPI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Paul Jönssons (C) återremissyrkande.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Paul Jönssons (C) återremissyrkande.
Hans Frank (L) yrkar bifall till Paul Jönsons (C) återremissyrkande.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Paul Jönssons (C) återremissyrkande.
Tommy Hall (S) yrkar bifall till Paul Jönssons (C) återremissyrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
§ 158, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer Paul Jönssons (C) återremissyrkande, med bifallsyrkande
från Henrik Andersson (S) och Eva Märta Grankvist (V), Hans Frank (L) och
Mikael Olsson (KD) och Tommy Hall (S) under proposition och finner att
detta avslås.
Omröstning begärs.
Omröstning
Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ”Ja” och den som vill bifalla
återremissyrkandet röstar Nej. Då voteringen utfaller 22 Ja-röster och 17 Nejröster, beslutar kommunfullmäktige att ärendet skall återremitteras.
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),
Jonas Engman (SD), Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD),
Mårten Svensson (SD), Svend Östergaard (SD), Mattias Jeppsson (M),
Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (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),
Gunvor Håkansson (C), Yvonne Kulstad (C), Jens Rosberg (L),
Josefin Sandell (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L),
Harriet Olsson-Strange (S), Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S),
Eva Lila (S), Anette Börjesson (MP), Eva Märta Grankvist (V)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 171
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05, § 248
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2020-07-09
Tilläggsavtal
Köpeavtal
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/006

§ 159 Redovisning av partistöd 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Inkomna redovisningar av partistöd 2019 godkänns.



Partistöd om 545.000 kronor betalas ut 2020 med följande fördelning:
Sverigedemokraterna 155.000, Socialdemokraterna 75.000,
Moderaterna, 65.000, Centerpartiet 65.000, Liberalerna 55.000, SPI
Välfärden 45.000, Kristdemokraterna 35.000, Vänsterpartiet 25.000,
Miljöpartiet de gröna 25.000.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för partistöd (Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 153)
utgår partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Partistödet består av ett grundstöd om 15.000 kr per år och ett mandatstöd
om 10 000 kr per år och mandat. De partier som tilldelas partistöd ska årligen
redovisa medlens användning. Av redovisning ska framgå att medlen har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Lagstadgad frist för redovisning av partistödet 2019 löpte ut 2020-06-30.
Redovisning har inkommit från Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna,
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, SPI Välfärden, Kristdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att
kommunfullmäktige beslutar:


Inkomna redovisningar av partistöd 2019 godkänns.



Partistöd om 545.000 kronor betalas ut 2020 med följande fördelning:
Sverigedemokraterna 155.000, Socialdemokraterna 75.000,
Moderaterna, 65.000, Centerpartiet 65.000, Liberalerna 55.000, SPI
Välfärden 45.000, Kristdemokraterna 35.000, Vänsterpartiet 25.000,
Miljöpartiet de gröna 25.000.

Gert Nygren (SPI) meddelar att SPI Välfärden kommer att avstå från sitt
partistöd.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige

§ 159, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 177
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05, § 257
Tjänsteskrivelse med granskningsbilaga, Kommunledningsförvaltningen,
2020-06-30
Redovisning från Kristdemokraterna 2020-06-30
Komplettering från SPI välfärden, 2020-06-25
Komplettering från Miljöpartiet de Gröna i Hörby, 2020-06-25
Redovisning från Miljöpartiet de Gröna, 2020-06-25
Komplettering från SPI Välfärden, 2020-06-24
Redovisning från SPI Välfärden Hörby, 2020-06-23
Komplettering från Socialdemokraterna, 2020-06-17
Redovisning från Liberalerna i Hörby, 2020-06-08
Redovisning från Moderaterna i Hörby, 2020-06-05
Redovisning från Socialdemokraterna, 2020-05-27
Redovisning från Centerpartiet, 2020-05-26
Redovisning från Vänsterpartiet Hörby, 2020-05-20
Redovisning från Sverigedemokraterna, 2020-05-08
Reglemente för partistöd
Beslutet skickas till
Mottagare av partistöd
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/358

§ 160 Reglemente för partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Anta förslag till revidering av reglemente för partistöd.



”Revisor” ska ändras till granskare på sida 2.

Sammanfattning av ärendet
Reglemente för partistöd beslutades av kommunfullmäktige 2017-10-30. Det
finns mot bakgrund av revisionsgranskning av partistödsutbetalning 2019
samt den nya kommunallagen (2017:75) anledning att revidera reglementet för
partistöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-04 § 69 att
uppdra föreslå kommunstyrelsen uppdra kommunledningsförvaltningen att
revidera reglemente för partistöd i enlighet med revisionens synpunkter vad
gäller oklar begreppsanvändning och uppdatera reglementet till gällande
lagparagrafer. Kommunstyrelsen har 2020-03-30 genom kommunstyrelsens
ordförande på delegation fattat ett likalydande beslut. Bifogat ärendet finns
förslag till revidering av reglemente för partistöd. Förändringarna består i
huvudsak av uppdateringar vad gäller lagrumshänvisningar samt förtydligande
gällande begreppsanvändning i enlighet med revisionens granskning av
partistödsutbetalning 2019. Nya skrivningar har markerats i gult och
skrivningar som föreslås tas bort har markerats med rött.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att:


Anta förslag till revidering av reglemente för partistöd.



”Revisor” ska ändras till granskare på sida 2.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 178
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05, § 258
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltning 2020-06-02
Förslag till revidering av reglemente för partistöd med markeringar

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige

160, forts
Beslutet skickas till
Kansli- och ledningsstöd
Revisionen
Partierna representerade i kommunfullmäktige Hörby kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2018/332

§ 161 Motion från Hans Frank (L), Marie Keismar
(L), Marie Dahlén (L) och Jens Rosberg (L)
om ändrad bolagsordning gemensam
styrelse m m för Hörby Bostäder AB och
Hörby Industrifastighets AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Marie Dahlén (L) och Jens Rosberg (L)
har 2018-10-15 inkommit med en motion i vilken kommunfullmäktige
föreslås besluta att som huvudägare av bolagen snarast besluta om att ändra i
bolagsordningen för Hörby Bostäder AB (HBAB) och Hörby
Industrifastighets AB (HIFAB) om för bolagen en gemensam styrelse samt att
styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt två ersättare.
Förvaltningen har att bedöma motionens att-satser. Dessa har tolkats som att
motionen föreslår en revidering av bolagsordning för Hörby Bostäder AB
(HBAB) och Hörby Industrifastighets AB (HIFAB) där det regleras att
bolagen har en gemensam styrelse samt att denna styrelse har fem ordinarie
ledamöter och två ersättare.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 180
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05, § 249
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-06-22
Motion från Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Marie Dahlén (L) och Jens
Rosberg (L)
Beslutet skickas till
Motionsställarna
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/211

§ 162 Motion från Uno Hansson (V) och
EvaMärta Granqvist (V) om
kommunfullmäktiges reglemente och
punkten ”ordförande har ordet” på
kommunfullmäktiges dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Uno Hansson (V) och EvaMärta Granqvist (V) har inkommit, 2020-05-22,
med en motion med följande yrkanden:


Att en parlamentarisk politisk beredningsgrupp snarast tillsätts för att
se över kommunfullmäktiges arbetsordning.



Att punkten ordförande har ordet ska definieras om syfte och
innehåll.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om att motionen ska avslås
mot Eva Märta Grankvists (V) yrkande om att motionen ska bifallas och
finner att ordförandens yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 181
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-10, § 230
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2020-05-28
Motion från Uno Hansson (V) och EvaMärta Grankvist (V), 2020-05-22
Beslutet skickas till
Motionsställarna
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2017/459

§ 163 Motion från Gert Nygren (SPI) gällande
återkallande av markanvisningsavtal
Stattena norra
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet
Gert Nygren (SPI) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-18
ställt en motion gällande återkallande av markanvisningsavtal på Stattena
norra. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 193, att motionen får
ställas och att motionen skulle överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 101, godkänna
markanvisningsavtal mellan Hörby kommun och Acrinova. Avtalet
undertecknades 2017-10-02. Kommunfullmäktiges beslut vad gäller
markanvisningsavtalet överklagades för laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900). Förvaltningsrätten upphävde i mål nr 9578-17 det
överklagade beslutet. Hörby kommun överklagade 2018-03-21
förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten
beslutade 2018-09-28 att inte bevilja prövningstillstånd. Kommunen
överklagade 2018-10-04 kammarrättens beslut till Högsta
förvaltningsdomstolen, varvid kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 19
att uppdra till kommundirektören att återkalla kommunens överklagande i mål
nr 1379-18. Förvaltningsrättens beslut om att upphäva beslutet står fast.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 182
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-10, § 231
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-05-19
Kommunfullmäktige, 2017-12-18, § 193
Motion från Gert Nygren (SPI), daterad 2017-12-11.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige

§ 163, forts
Beslutet skickas till
Motionsställarna
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/148

§ 164 Motion från Anders Larsson (C) och
Yvonne Kulstad (C) om landsbygdssäkring
på alla politiskt fattade beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Reservation mot beslutet
Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har, 2020-03-24, inkommit med
en motion med yrkandet:


Att varje beslut föregås av en analys av konsekvenserna för hela
kommunen.



Att frågorna som ska besvaras är: Påverkar beslutet möjligheten att bo
på och/eller flytta till landsbygden; påverkar beslutet möjligheten att
arbeta på och/eller arbetspendla till och från landsbygden; påverkar
beslutet tillgång till kommunal och/eller annan service på landsbygden
(t ex förskolor/skolor/äldreomsorg/dagligvaruhandel).

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.
Ingela Brickling (C) yrkar bifall till motionen.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande mot yrkande från Ingela Brickling (C) och
Eva Märta Grankvist (V) och finner att ordförandens yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 183
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10, § 232
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-05-28
Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C)

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige

§ 164, forts
Beslutet skickas till
Motionsställare
Reservationer mot beslutet
Reservation från Eva Märta Granqvist (V): Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet att avslå Centerpartiets motion om landsbygdssäkring av alla
politiskt fattade beslut. Avslaget är ganska orimligt med tanke på Hörby
kommuns ställning som landsbygdskommun. Att säkra att med respekt för
den stora delen landsbygdsboende alltid förhålla sig till hur de politiska
besluten påverkar den delen av kommunens befolkning borde vara en
självklarhet. Det kostar ingenting och kunde bli en rutin som säkrade ett
ordentligt underlag för att alla beslut var förankrade i hela befolkningen i
kommunen. Inte minst märkligt ter sig beslutet mot bakgrund av den
framlagda styrmodellen där en "levande landsbygd" valts ut som ett av
fokusområdena.
Reservation från Ingela Brickling (C): Kommunledningsförvaltningen
skriver i sitt förslag till beslut att man bedömt motionens att-satser utifrån ett
administrativt perspektiv och beskriver i tre punkter varför det blir omöjligt
och ohanterligt att genomföra den landsbygdssäkring som motionen föreslår.
Från Centerpartiets sida menar vi att det skulle gå att tillämpa motionens
intentioner på ett enkelt sätt, om viljan finns. Genom att, utan djupgående
utredningar men med ett konsekvenstänk, inför beslut ställa sig frågan
”påverkar detta kommunens landsbygd på något sätt”? Blir svaret nej är
diskussionen slutförd, men om svaret blir ja bör en mer grundlig analys göras
före beslut. Det skulle i allmänhet inte kräva längre handläggningstid, men
däremot visa på ett uppriktigt intresse för landsbygden och den hälft av
kommuninvånarna som bor utanför tätorten. Här finns också
beröringspunkter gentemot den styrmodell som fullmäktige tidigare ikväll
beslutade. Ett av fokusområdena kallas ”Levande landsbygd” och för att hålla
liv i landsbygden skulle de politiska besluten må bra av den landsbygdssäkring
som Centerpartiet föreslår.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/154

§ 165 Motion från Sandra Vighagen (KD) och
Mikael Olsson (KD) om Policy för
barnkonventionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med
hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet
Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) har 2020-03-30 inkommit
med en motion med yrkandet:


Att en övergripande policy för Hörby kommuns barnrättsarbete
utarbetas med anledning av rekommendationerna från
Barnombudsmannen.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att kommunfullmäktige beslutar att motionen vara besvarad med hänvisning
till tjänsteskrivelsen.
Sandra Vighagen (KD) yrkar som ett tilläggsyrkande att i tjänsteskrivelsen
beskrivet arbete med en handlingsplan ska återrapporteras till
Kommunfullmäktige 2021-12-31.
Marie Dahlén (L) yrkar bifall till motionen.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande om att motionen ska anses besvaras mot
yrkande från Marie Dahlen (L) och Eva Märta Grankvist (V) och finner att
ordförandens yrkande bifalles.
Ordförande ställer Sandra Vighagen (KD) tilläggsyrkande under proposition
och finner att detta avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 184
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-06-10, § 233
Tjänsteskrivelse 2020-05-28
Motion från och Mikael Olsson (KD), 2020-03-30

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige

§ 165, forts
Beslutet skickas till
Motionsställarna
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/190

§ 166 Sammanträdesdagar och
sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:


Kommunfullmäktige sammanträde på följande datum 2021 med start
klockan 18.00: 2021-01-25, 2021-03-01, 2021-03-29, 2021-04-26,
2021-05-31, 2021-06-21, 2021-08-30, 2021-09-27, 2021-10-25,
2021-11-29, 2021-12-20

Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesplan för 2021 har upprättats. Sammanträdesplanering till KsAu,
KS, KF har skett gemensamt eftersom arbetsutskottet har att bereda
kommunstyrelsens ärenden (reglementet) och kommunstyrelsen har att
bereda kommunfullmäktiges ärenden (kommunallagen). Principen är ”KsAu
1” och ”KsAu 2” i månad 1 hanterar ärenden som skickas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i månad 2. Förslaget innebär ett
avsteg från arbetsordningen § 5 som säger att ”fullmäktige håller ordinarie
sammanträda en gång varje månad…” genom att två sammanträden med
fullmäktige förläggs mars månad (1/3 respektive 29/3).
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att


Kommunfullmäktige sammanträde på följande datum 2021 med start
klockan 18.00: 2021-01-25, 2021-03-01, 2021-03-29, 2021-04-26,
2021-05-31, 2021-06-21, 2021-08-30, 2021-09-27, 2021-10-25,
2021-11-29, 2021-12-20

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 188
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05, § 256
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-06-11
Sammanträdesplanering kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2021
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ledningsgrupp
Kommundirektör
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/267

§ 167 Medborgarförslag angående lekplats i
Satserup
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslag om lekplats i Satserup (KS 2020/267) får ställas och
överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Två stycken medborgarförslag har inkommit gällande Lekplats i Satserup,
2020-07-01 (KS 2020/267).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-06-04
Medborgarförslag om lekplats i Satserup (1), 2020-07-01 (KS 2020/267)
Medborgarförslag om lekplats i Satserup (2), 2020-07-01 (KS 2020/267)
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/259

§ 168 Medborgarförslag om ordningsvakter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslag om ordningsvakter (KS 2020/259) får ställas,
överlämnas till kommunstyrelsen och bereds och beslutas i samband
med tidigare ställt medborgarförslag om ordningsvakter (KS
2020/215).

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande:


Ordningsvakter, 2020-06-25 (KS 2020/259)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-06-04
Medborgarförslag om ordningsvakter, 2020-06-25 (KS 2020/259)
Beslutet skickas till
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/260

§ 169 Medborgarförslag om att åtgärda
problemet med höga farter och
buskörning på Verkstadsvägen och
Kristianstadsgatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslag om att åtgärda problemet med höga farter och
buskörning på Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen (KS 2020/260)
får ställas och expedieras till tekniska nämnden för beredning och
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit angående åtgärder av problem med höga
farter och buskörning på Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen, 2020-06-25
(KS 2020/260)
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att åtgärda problem med höga farter och buskörning på
Verkstadsgatan och Kristianstadsvägen, 2020-06-25 (KS 2020/260)
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 170 Avsägelse från Peter Svärd (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Avsägelsen godkänns.



Begära hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för ny ledamot i
kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna efter Peter Svärd (SD).

Sammanfattning av ärendet
Peter Svärd (SD) har lämnat in en avsägelse angående uppdraget som
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och en avsägelse angående uppdraget
som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-31
Avsägelse, 2020-08-31
Avsägelse, 2020-08-21
Beslutet skickas till
Avgående ledamot
Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 171 Avsägelse från Ingeborg Ekstrand (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Avsägelsen godkänns.



Begära hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för
Vänsterpartiet angående ny ersättare efter avsägelse från Ingeborg
Ekstrand (V).

Sammanfattning av ärendet
Ingeborg Ekstrand (V) har lämnat in en avsägelse angående uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige och uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-31
Avsägelse från Ingeborg Ekstrand (V) 2020-06-26
Beslutet skickas till
Avgående ledamot
Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

39 (45)

Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 172 Avsägelse från Kaj Jarl (SD)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Avsägelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kaj Jarl (SD) har lämnat in en avsägelse angående uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, 2020-08-31
Beslutet skickas till
Avgående ledamot
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2020-08-31
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 173 Begäran hos Länsstyrelsen om ny
röstsammanräkning för avflyttad ledamot
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Begära hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för ny ledamot
för Kristdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
Vid Länsstyrelsens valbarhetskontroll, i samband med ny sammanräkning, har
det framkommit att Kristina Malmbjörk (f.d Hansen), ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige har avflyttat från Hörby kommun och inte längre är
valbar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-31
Skrivelse från Länsstyrelsen angående ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige, 2020-08-21
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 174 Val av ersättare i Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Eva Mellerström (M) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen under
resterande del av mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har att förrätta val till uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar att Eva Mellerström (M) utses till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer Lars-Göran Ritmers (M) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Vald ledamot
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 175 Val av ledamot i Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Kaj Jarl (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden under resterande
del av mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har att förrätta val till uppdraget som ledamot i
Socialnämnden efter avsägelse från Peter Svärd (SD).
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att Kaj Jarl (SD) utses till ny ledamot i Socialnämnden.
Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Vald ledamot
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 176 Val av ersättare i Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Marie Bergström (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden under
resterande del av mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har att förrätta val till uppdraget som ersättare i Socialnämnden
efter avsägelse från Ingeborg Ekstrand (V).
Yrkanden
Eva Märta Grankvist (V) yrkar att Marie Bergström (V) utses till ny ersättare i
Socialnämnden.
Beslutsordning
Ordförande ställer Eva Märta Grankvists (V) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Vald ersättare
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/193

§ 177 Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av meddelanden juni –
juli månad 2020 för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Skåne – Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, SPI
Välfärden.
Protokoll från Regionfullmäktige 2020-06-16 § 46 – sammanträdesdagar 2021.
Kommunförbundet Skåne - Kallelse extra förbundsmöte 2020-10-02.
Dom 2020-06-30, Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 6183-19 –
Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten upphäver
kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 95 i den del det avser ansvarsfrihet
för ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder för år 2018.
Hemställan från förvaltningsrätten mål 618-19.
Kävlingeåns vattenråd - Årsredovisning 2019.
IT kommuner i Skåne AB - Protokoll 2020-06-09.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Kommunfullmäktige

§ 178 Extra sammanträde med
kommunfullmäktige
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att extra sammanträde med
kommunfullmäktige kommer hållas måndagen den 14 september klockan
18:00, Hörbysalen, Ringsjövägen 4.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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