SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

1 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Hörbysalen, måndagen den 28 september 2020 klockan 18:00–20:10, med
ajournering av sammanträdet klockan 19:20 – 19:35.

Beslutande

Johan Ohlin (SD), Ordförande
Anders Malmgren (M), 1:e vice ordförande
Paul Jönsson (C), 2:e vice ordförande
Sten-Erik Månsson (SD)
Per Persson Landqvist (S)
Stefan Borg (SD), §§ 183–193, §§ 195–209
Mona Olin (SD)
Cecilia Bladh in Zito (SD)
Leif Rosvall (SD)
Marie Friberg (SD)
Mattias Kihl (SD)
Christina Nilsson (SD)
Peter Johansson (SD)
Anders Hansson (SD)
Mårten Svensson (SD)
Lars-Göran Ritmer (M)
Anette Persson (M)

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Anette Börjesson (MP), Astrid Lofs (SD)
184–209
Måndagen den 5 oktober klockan 17:00, Kommunhuset, Hörby.

Sekreterare

Petter Hallberg
Ordförande

Johan Ohlin (SD) §§ 184 – 189-I, §§ 190–209 Anders Malmgren (M) § 189-J
Justerande

Anette Börjesson (MP)

Astrid Lofs (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Datum för anslags uppsättande

2020-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Marianne Ivarsson

Datum för anslags nedtagande

2020-10-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige

Sven-Ingvar Sigvardsson (M)
Bengt Hedlund (SPI)
Bengt Bengtsson (SPI)
Mikael Olsson (KD)
Sandra Vighagen (KD)
Ingela Brickling (C)
Anders Larsson (C)
Gunvor Håkansson (C)
Alling Svensson (C)
Jens Rosberg (L)
Marie Keismar (L)
Hans Frank (L)
Marie Dahlén (L)
Henrik Andersson (S)
Tommy Hall (S)
Renaldo Tirone (S)
Anders Johansson (S)
Lillemor Widh (S)
Anette Börjesson (MP)
Astrid Lofs (SD)
Jonas Engman (SD), tjänstgörande ersättare för Svend Östergaard (SD)
Mattias Jeppsson (M), tjänstgörande ersättare för Eva Lindholm (M)
Percy Hallquist (SPI), tjänstgörande ersättare för Gert Nygren (SPI)
EvaMärta Granqvist (V), tjänstgörande ersättare för Uno Hansson (V)
Övriga deltagande

Yvonne Kulstad (C), ej tjänstgörande ersättare
Per-Erik Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare
Josefin Sandell (L), ej tjänstgörande ersättare
Eva Lilja (S), ej tjänstgörande ersättare
Kristina Holmqvist (M), Tjänstgörande revisor
Petter Hallberg, Kommunsekreterare
Lena Mårtensson Stenudd, Kommundirektör

Sida

2 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

3 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning
§ 184

Ärende
Sida
Upprop........................................................................................................................................................... 4

§ 185

Val av justerare.............................................................................................................................................. 5

§ 186

Sammanträdets kungörande........................................................................................................................ 6

§ 187

Godkännande av föredragningslistan........................................................................................................ 7

§ 188

Information från Kommunstyrelsens ordförande................................................................................... 8

§ 189

Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet nämnder och styrelse verksamhetsåret 2018................. 9

§ 190

Upphandlingspolicy.................................................................................................................................... 12

§ 191

Försäljning av fastigheter inför budget 2021.......................................................................................... 15

§ 192

Försäljning av fastigheter (Hörby Bostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets
AB)................................................................................................................................................................ 18

§ 193

Medborgarförslag om tiggeriförbud i Hörby......................................................................................... 21

§ 194

Finsam MittSkånes Årsbokslut 2019 och revisionsberättelse.............................................................. 24

§ 195

Revidering av ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019-2022............................... 25

§ 196

Inkomna frågor - Fråga från Per Persson Landqvist angående konferens på Örenäs slott........... 27

§ 197

Enkel fråga angående sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning
av konferens på Örenäs slott.................................................................................................................... 28

§ 198

Inkomna motioner - Motion angående konferens på Örenäs slott.................................................... 29

§ 199

Inkomna medborgarförslag - Medborgarförslag om skyltning och underhåll av
banvall/gång-cykelväg, 2020-08-11 (KS 2020/290)............................................................................. 30

§ 200

Avsägelser - Avsägelse gällande uppdrag som ledamot i Bygg- och miljönämnden........................ 31

§ 201

Avsägelse gällande uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden.............................................. 32

§ 202

Avsägelse gällande samtliga kommunala uppdrag................................................................................. 33

§ 203

Valärenden - Val av ledamot i Bygg- och miljönämnden..................................................................... 34

§ 204

Val av ersättare i Överförmyndarnämnden............................................................................................ 35

§ 205

Val av ordinarie ledamot i Valberedningen............................................................................................ 36

§ 206

Val av ersättare i Valberedningen............................................................................................................ 37

§ 207

Val av ersättare i Bygg- och miljönämnden............................................................................................ 38

§ 208

Val av ersättare i Socialnämnden............................................................................................................. 39

§ 209

Meddelanden............................................................................................................................................... 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

4 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 184 Upprop
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid dagens
sammanträde med Kommunfullmäktige deltar 41 beslutande ledamöter, av
vilka 4 är tjänstgörande ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 185 Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Anette Börjesson (MP) och Astrid Lofs (SD) utses att jämte
ordförande justera sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 5 oktober
klockan 17:00, Victoria Benedictsson (Kommunhuset),
Ringsjövägen 4, Hörby.

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


Anette Börjesson (MP) och Astrid Lofs (SD) utses att jämte
ordförande justera sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 5 oktober
klockan 17:00, Victoria Benedictsson (Kommunhuset),
Ringsjövägen 4, Hörby.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 186 Sammanträdets kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Kungörelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens elektroniska
anslagstavla fredagen den 18 september 2020 och sänts till
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 187 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att dagordningen godkänns med följande
ändringar:


Ärende 13 Inkomna interpellationer - utgår.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att dagordningen godkänns
med följande ändringar:


Ärende 13 Inkomna interpellationer - utgår.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 188 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:





Inbrott på kommunhuset
Chefskonferens på Örenäs
Bombhot på Hörby lärcenter
Status angående Corona i kommunens verksamheter

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/029

§ 189 Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet
nämnder och styrelse verksamhetsåret
2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


I enlighet med revisionsberättelse för 2018 bevilja ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn-och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden
Miljönämnden, Krisledningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Socialnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden, VA/GIS-nämnden,
samt enskilda ledamöter i dessa organ för år 2018.

Jäv
Den som varit ledamot, ersättare eller dennes närstående i kommunstyrelsen,
nämnderna eller eljest redovisningsskyldig till kommunen deltager icke,
jämlikt kap 5 § 48 kommunallagen, i beslutet om ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten har i dom meddelad 2020-06-30 upphävt
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29 § 95 i den del det avser ansvarsfrihet
för ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar samt enskilda
förtroendevalda i dessa för år 2018 med hänvisning till att det saknas en
anteckning om att tjänstgörande ledamöter inte deltagit på grund av jäv.
Hörby kommun fick ett föreläggande om att hålla domen tillgänglig på
anslagstavlan under perioden 2020-07-07- 2020-08-04. Om ett beslut har
upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan har
verkställts, ska det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten av
det rättas i den utsträckning som det är möjligt (Kommunallagen 13 kap 15 §).
Yrkanden
Ordförande yrkar att i enlighet med revisionsberättelse för 2018 bevilja
ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen, Barn-och utbildningsnämnden,
Byggnadsnämnden Miljönämnden, Krisledningsnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden, VA/GISnämnden, samt enskilda ledamöter i dessa organ för år 2018.
Beslutsordning - A
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under
proposition och finner att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 189, forts

Beslutsordning - B
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Barn- och
utbildningsnämnden och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under
proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsordning - C
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för
Byggnadsnämnden och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under
proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsordning - D
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för VA/GISnämnden och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under proposition
och finner att detta bifalles.
Beslutsordning - E
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för
Krisledningsnämnden och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under
proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsordning - F
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Kultur- och
fritidsnämnden och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under
proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsordning - G
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för
Socialnämnden och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under
proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsordning - H
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Tekniska
nämnden och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under proposition
och finner att detta bifalles.
Beslutsordning - I
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Valnämnden
och enskilda ledamöter i detta organ för år 2018 under proposition och finner
att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 189, forts
Beslutsordning - J
Kommunfullmäktiges ordförande, Johan Ohlin (SD) anmäler jäv varför
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande ställer yrkande om att bevilja
ansvarsfrihet för Miljönämnden och enskilda ledamöter i detta organ för år
2018 under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-07-06
Förvaltningsrätten i Malmö, mål 6183–19, 2020-06-30
Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 95
Revisionsberättelse för år 2018 med bilagor
Beslutet skickas till
Akten
Ekonomiavdelningen
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/271

§ 190 Upphandlingspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:



Anta förslag till upphandlingspolicy för Hörby kommun.
Inköpspolicy daterad 2011-06-20 och bilaga fordonspolicy upphör att
gälla i och med detta beslut.

Reservation mot beslutet
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:



Anta förslag till upphandlingspolicy för Hörby kommun.
Inköpspolicy daterad 2011-06-20 och bilaga fordonspolicy upphör att
gälla i och med detta beslut.

Sandra Vighagen (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Renaldo Tirone (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att under rubriken ”Mål och
förhållningssätt” lägga till följande stycke: Kommunens upphandlingar ska ske
med inriktningen att företag med antagna kollektivavtal vid utförande av
tjänster och/eller levererande av varor prioriteras
Stefan Borg (SD) yrkar avslag på Renaldo Tirones (S) tilläggsyrkande.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) tilläggsyrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Sandra Vighagen
(KD) under proposition och finner att detta bifalles.
Ordförande ställer proposition på Renaldo Tirones (V) tilläggsyrkande med
bifallsyrkande från Eva Märta Grankvist (V) och Anette Börjesson (MP)
under proposition mot avslagsyrkande från Stefan Borg (SD) och finner att
Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.
Omröstning begärs.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 190, forts

Omröstning
Den som vill avslå Renaldo Tirones (S) tilläggsyrkande röstar ”Ja” och den
som vill bifalla Renaldo Tirones (S) röstar ”Nej”. Då omröstningen utfaller 28
Ja-röster, 8 Nej-röster och 5 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå
tilläggsyrkandet. Ledamöterna röstar enligt nedan:


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



Nej-röster: Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S),
Renaldo Tirone (S), Per Persson Landqvist (S), Anders Johansson (S),
Lillemor Widh (S), Anette Börjesson (MP), EvaMärta Granqvist (V)



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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-14 § 207
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02 § 293
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-07-08
Upphandlingspolicy, daterad 2020-07-08
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kansli
Ekonomi
Upphandlingsenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 190, forts
Reservationer
Reservation från Anette Börjesson (MP)
MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutet att anta
Upphandlingspolicyn i föreslaget skick.
Att nöja sig med det arbetarskydd som gäller i de länder där varorna tillverkas är inte
tillräckligt för att uppfylla de krav en kommun bör ha som eftersträvar jämlikhet och
en rättvis
konkurrens.
Det finns fortfarande länder som inte uppfyller FN:s krav på mänskliga rättigheters
olika delar vilket borde vara minimikravet i alla upphandlingar
Vi anser därmed att Socialdemokraternas tilläggsyrkande ger en bättre grund för en
rättvis upphandling och ställer oss bakom det.

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/274

§ 191 Försäljning av fastigheter inför budget
2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Uppdra åt kommundirektören ta fram beslutsunderlag med förslag på
i ärendet listade fastigheter som kan vara aktuella för försäljning.



Försäljningsvärde upp till tre Mkr kan ske på delegation i
kommunstyrelsen men belopp överstigande tre Mkr beslutas av
Kommunfullmäktige.

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

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun inkluderande de helägda bolagen har ett omfattande behov
av nyinvesteringar och re-investeringar (underhåll) av fastigheter. För att
möjliggöra dessa investeringar samt begränsa kommande skuldökning till följd
av det omfattande investeringsbehovet behöver kommunen och dess bolag
sälja tillgångar. I ärendet listas fastigheter lämpliga att avyttra i ett första steg.
Ytterligare fastigheter bör tas fram för försäljning i avsikt att hantera den
ekonomiska situationen. Uppdrag gällande försäljning av fastigheter för de av
kommunen helägda bolagen beskrivs i separat ärende. Fastigheterna ska säljas
till marknadspriser efter genomförda värderingar.
Yrkanden
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:

Justerande



Uppdra åt kommundirektören ta fram beslutsunderlag med förslag på
i ärendet listade fastigheter som kan vara aktuella för försäljning.



Försäljningsvärde upp till tre Mkr kan ske på delegation i
kommunstyrelsen men belopp överstigande tre Mkr beslutas av
Kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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§ 191, forts
Percy Hallquist (SPI) yrkar bifall till Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens yrkande.
Henrik Andersson (S) yrkar som ett ändringsyrkande att kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt kommundirektören att ta fram relevant beslutsunderlag,
exempelvis utifrån gällande översiktsplan och lokalförsörjningsplan, för varje
enskild fastighet som kan vara aktuell för försäljning. Underlaget skall innehålla
en relevant ekonomisk konsekvensanalys. Historiskt användningsområde samt
framtida användningsbehov för kommunen behöver också inkluderas.
Hans Frank (L) yrkar bifall till Henrik Andersson (S) avslagsyrkande.
Hans Frank (L) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S) ändringsyrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S) ändringsyrkande.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Henrik Andersson (S) ändringsyrkande.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Henrik Andersson (S) ändringsyrkande.
Paul Jönsson (C) yrkar bifall till Henrik Andersson (S) ändringsyrkande.
Paul Jönsson (C) yrkar som ett tilläggsyrkande till Henrik Anderssons (S)
ändringsyrkande att fastigheterna skall utannonseras.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande med
bifallsyrkande från Percys Hallquist (SPI) mot Henrik Anderssons (S)
ändringsyrkande med bifallsyrkande från Hans Frank (L),
Anette Börjesson (MP), Eva Märta Grankvist (V) m.fl. och finner att
Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande bifalles.
Omröstning begärs.
Omröstning
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ”Ja” och den
som vill bifalla Henrik Anderssons (S) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen
utfaller 22 Ja-röster och 19 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ledamöterna röstar enligt nedan:


Justerande

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

Utdragsbestyrkande
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2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 191, forts


Nej-röster: Paul Jönsson (C), Ingela Brickling (C),
Anders Larsson (C), Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C)
Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Jens Rosberg (L),
Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L),
Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S),
Per Persson Landqvist (S), Anders Johansson (S), Lillemor Widh (S),
Anette Börjesson (MP), EvaMärta Granqvist (V)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-14 § 208
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02, § 294
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-07-14
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Tf. Förvaltningschef Tekniska förvaltningen
Reservationer
Reservation från Anette Börjesson (MP)
MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutets formulering och
omfattning gällande försäljning av fastigheter.
Miljöpartiet anser att då man varken har lagt fram underlag om varför försäljning
skall ske eller gjort någon analys på eventuella konsekvenser vid försäljning.
Vi anser därför i likhet med S och står bakom det ändringsyrkande som lagts fram
- att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommundirektören att ta fram
relevant beslutsunderlag, exempelvis utifrån gällande översiktsplan och
lokalförsörjningsplan, för varje enskild fastighet som kan vara aktuell för försäljning.
- Underlaget skall innehålla en relevant ekonomisk konsekvensanalys. Historiskt
användningsområde samt framtida användningsbehov för kommunen behöver också
inkluderas.
Reservation från Jens Rosberg (L)
Liberalerna reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut. Skälet till det är att sex
olika fastigheter av högst skiftande dignitet bakas samman i samma ärende och att
ekonomiska konsekvensanalyser både på kort och lång sikt per fastighet saknas i
beslutsunderlaget. Det gäller inte minst de fastigheter där det bedrivs kommunala
kärnverksamheter idag.
Jag upplever även att det fanns en konsensus vad gäller kompletteringar redan när
ärendet var uppe i kommunstyrelsen vad gäller våra invändningar, men att
handlingarna till kommunfullmäktige endast uppdaterats med en delmängd av
Kommunstyrelsens synpunkter.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/275

§ 192 Försäljning av fastigheter (Hörby Bostäder
AB och Hörby kommuns Industrifastighets
AB)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Uppdra åt bolagens verkställande direktör att ta fram beslutsunderlag
med förslag på i ärendet listade fastigheter som kan vara aktuella för
försäljning.

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

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun inkluderande de helägda bolagen har ett omfattande behov
av nyinvesteringar och re-investeringar (underhåll) av fastigheter. För att
möjliggöra dessa investeringar samt begränsa kommande skuldökning till följd
av det omfattande investeringsbehovet behöver kommunen och dess bolag
sälja tillgångar. I ärendet listas fastigheter lämpliga att avyttra i ett första steg.
Ytterligare fastigheter bör tas fram för försäljning i avsikt att hantera den
ekonomiska situationen. Fastigheterna ska säljas till marknadspriser efter
genomförda värderingar. Ombildning till bostadsrätter ska prövas som ett
första alternativ gällande Hörby bostäders försäljningar.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt bolagens verkställande direktör att
ta fram beslutsunderlag med förslag på i ärendet listade fastigheter som kan
vara aktuella för försäljning.
Henrik Andersson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 192, forts
Henrik Andersson (S) yrkar som ett ändringsyrkande att kommunfullmäktige
beslutar att uppdra åt verkställande direktör att ta fram relevant
beslutsunderlag, exempelvis utifrån gällande översiktsplan och
lokalförsörjningsplan, för varje enskild fastighet som kan vara aktuell för
försäljning. Underlaget skall innehålla en relevant ekonomisk
konsekvensanalys. Historiskt användningsområde samt framtida
användningsbehov för kommunen behöver också inkluderas samt att
fastigheterna läggs ut på anbud.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S)
ändringsyrkande.
Hans Frank (L) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S) ändringsyrkande.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S) ändringsyrkande.
Paul Jönssons (C) yrkar bifall Henrik Anderssons (S) ändringsyrkande.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S)
ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Stefan Borgs (SD) yrkande mot
Henrik Anderssons (S) ändringsyrkande med bifallsyrkande från
Anette Börjesson (MP), Hans Frank (L), Mikael Olsson (KD) m.fl. och finner
att Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.
Omröstning begärs.
Omröstning
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ”Ja” och den
som vill bifalla Henrik Anderssons (S) yrkande röstar nej. Då voteringen
utfaller 22 Ja-röster och 19 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ledamöterna röstar enligt nedan:


Justerande

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

Utdragsbestyrkande
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2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 192, forts


Nej-röster: Paul Jönsson (C), Ingela Brickling (C),
Anders Larsson (C), Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C)
Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD), Jens Rosberg (L),
Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L),
Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S),
Per Persson Landqvist (S), Anders Johansson (S), Lillemor Widh (S),
Anette Börjesson (MP), EvaMärta Granqvist (V)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-14, § 209
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02, § 295
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-07-15
Beslutet skickas till
Hörby kommuns Industrifastigheter AB
Hörby Bostäder AB
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2018/445

§ 193 Medborgarförslag om tiggeriförbud i
Hörby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


För närvarande inte införa tiggeriförbud i Hörby kommun då inget
behov föreligger.



Anse medborgarförslaget besvarat.

Reservation mot beslutet
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Protokollsanteckning
Stefan Borg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

Sammanfattning av ärendet
Den 17 december 2018 lämnade Jan-Erik Persson in ett medborgarförslag i
vilket han, med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
HFD 2018 ref. 751, anförde att det finns förutsättningar för ett lokalt
tiggeriförbud i Hörby. Han hänvisade till sitt tidigare medborgarförslag från
den 28 april 2016, gällande avhysning av tiggare, i vilket han begärde att
kommunen utökade och aktiverade sina ordningsstadgor för att åstadkomma
en mer aktiv kontroll av att lag och ordning följdes. Kommunfullmäktige har
den 18 januari 2019 beslutat att medborgarförslaget får ställas och överlämnat
ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att:


För närvarande inte införa tiggeriförbud i Hörby kommun då inget
behov föreligger.



Anse medborgarförslaget besvarat

Ingela Brickling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Andersson (S) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S) yrkande.

Justerande
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2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 193, forts
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Henrik Anderssons (S) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Stefan Borgs (SD) mot yrkande från
Henrik Andersson (S) med bifallsyrkande från Anette Börjesson (MP) och
Eva Märta Grankvist (V) och finner att Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.
Omröstning begärs.
Omröstning
Den som vill bifalla Stefans Borgs (SD) yrkande röstar ”Ja” och den som vill
bifalla Henrik Anderssons (S) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller
28 Ja-röster, 8 Nej-röster och 4 som avstår, beslutar kommunfullmäktige att
bifalla Stefan Borgs (SD) yrkande. Ledamöterna röstar enligt nedan:





Ja-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD),
Sten-Erik Månsson (SD), Astrid Lofs (SD), Mona Olin (SD),
Leif Rosvall (SD), Marie Friberg (SD), Mattias Kihl (SD),
Christina Nilsson (SD)Peter Johansson (SD), Anders Hansson (SD),
Mårten Svensson (SD), Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M),
Anders Malmgren (M), Sven-Ingvar Sigvardsson (M),
Bengt Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Jonas Engman (SD),
Mattias Jeppsson (M), Percy Hallquist (SPI), Paul Jönsson (C),
Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Gunvor Håkansson (C),
Alling Svensson (C) Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD),
Johan Ohlin (SD)
Nej-röster: Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S),
Renaldo Tirone (S), Per Persson Landqvist (S), Anders Johansson (S),
Lillemor Widh (S), Anette Börjesson (MP), EvaMärta Granqvist (V)
Avstår: Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L), Hans Frank (L),
Marie Dahlén (L),

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-14, § 210
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-02 § 296
Tjänsteskrivelse 2019-09-23
Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 14
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-12-17, lokala ordningsföreskrifter
om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri), Vellinge Kommun
Medborgarförslag om tiggeriförbud i Hörby
Beslutet skickas till
Medborgarförslagsställaren

Justerande
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2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 193, forts
Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från Stefan Borg (SD)
Sverigedemokraterna ser för närvarande inte att tiggeri på offentlig plats utgör
ett problem i Hörby kommun. Av Högsta Förvaltningsrättens dom i målet
mot Vellinge kommun (2149-18) framgår att ett förbud mot passiv insamling
av pengar (tiggeri) måste avse särskilt angivna områden där ”någon typ av
störning i det offentliga rummet föreligger”. Vidare måste
”tillämpningsområdet begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör
eller kan antas utgöra ett problem”. Då vi för närvarande inte kan se att det
föreligger en ”störning” enligt ovan ser vi det varken som ändamålsenligt eller
lagenligt att i den lokala ordningsstadgan införa en föreskrift om
”tiggeriförbud”. Sannolikt skulle en sådan föreskrift överklagas och medföra
en långdragen juridisk process.
Skulle den situationen uppstå att tiggeri i Hörby skulle utvecklas till en
”störning i det offentliga rummet” i lagens mening kommer vi givetvis att
initiera en revidering av den lokala ordningsstadgan för att möta problemet”.
Reservationer
Reservation från Anette Börjesson (MP)
MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot formulering av beslutet:
Kommunfullmäktige beslutar att:
- För närvarande inte införa tiggeriförbud i Hörby kommun då inget behov
föreligger.
-Anse medborgarförslaget besvarat.
och yrkar på att detta skall ändras till Avslag.
Att överhuvudtaget beakta och överväga ett förslag som handlar om att
nedvärdera
människor och för att själv slippa ett obekvämt samvete när en annan
människa behöver tigga för att överleva dagarna, oberoende av vilken
anledning denna människa har för att göra detta är omänskligt och tragiskt.
Att samhället har blivit så kallt att man anser människor som lider inte har
rättighet att göra vad de kan för att klara dagen är skrämmande.
Om vi vill ha ett tryggt samhälle så kan vi inte bygga det på hat utan på
medkänsla och förståelse för de som har det sämst ställt i samhället!
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/194

§ 194 Finsam MittSkånes Årsbokslut 2019 och
revisionsberättelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Tillstyrka ansvarsfrihet gällande samordningsförbundet Finsam
MittSkånes årsredovisning för år 2019.

Jäv
Stefan Borg (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Finsam MittSkåne har i brev daterat 2020-05-04
efterfrågat kommunfullmäktiges ställningstagande gällande förbundets
årsredovisning för år 2019.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:


Tillstyrka ansvarsfrihet gällande samordningsförbundet Finsam
MittSkånes årsredovisning för år 2019.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-14, § 205
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 277
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-10
Brev från samordningsförbundet daterat 2020-05-04 samt förbundets
årsredovisning för år 2019.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Finsam MittSkåne
Kommundirektör
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/228

§ 195 Revidering av ordning för inkallande av
ersättare mandatperioden 2019–2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Nedanstående regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i
Kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2019–2022
skall gälla:

För ledamot tillhörande nedanstående partier inträder ersättare i nedan
angiven partigruppsordning:
Parti

Ersättare

Sverigedemokraterna

SD, M, SPI

Moderaterna

M, SD, SPI

SPI Välfärden

SPI, SD, M.

Kristdemokraterna

KD, SPI, L, C, SD, M, S, MP, V.

Centerpartiet

C, L, MP

Miljöpartiet

MP, L, C V, S

Socialdemokraterna

S, V, L, C, MP, KD, SPI.

Vänsterpartiet

V, S, MP.

Liberalerna

L, C, S, MP, KD, SPI.

Sammanfattning av ärendet
Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019–2022 är i behov av
revidering då det framkommit att den nuvarande inkallelseordningen inte
inkluderar samtliga partier representerade i Hörby kommuns fullmäktige. För
att undvika oönskade partiväxlingar bör en revidering genomföras där
samtliga partiers inkallelseordningar innehåller samtliga partier. Inför beslut i
Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 259 (Dnr KS 2018/362) hade
valberedningen berett ärendet (2018-12-17, § 49).
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till Valberedningens förslag att:


Justerande

Nedanstående regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i
Kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2019–2022
skall gälla:
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§ 195, forts
För ledamot tillhörande nedanstående partier inträder ersättare i nedan
angiven partigruppsordning:
Parti

Ersättare

Sverigedemokraterna

SD, M, SPI

Moderaterna

M, SD, SPI

SPI Välfärden

SPI, SD, M.

Kristdemokraterna

KD, SPI, L, C, SD, M, S, MP, V.

Centerpartiet

C, L, MP

Miljöpartiet

MP

Socialdemokraterna

S, V, L, C, MP, KD, SPI.

Vänsterpartiet

V, S, MP, C, L, KD, SPI, M, SD.

Marie Keismar (L) yrkar som ett tilläggsyrkande att inkallelse av ersättare till
tjänstgöring i styrelse och nämnder för Liberalerna sker enligt följande: L, C,
S, MP KD, SPI.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar som ett ändringsyrkande att inkallelse av
ersättare till tjänstgöring i styrelse och nämnder för Vänsterpartiet sker enligt
följande: V, S, MP.
Anette Börjesson (MP) yrkar som ett ändringsyrkande att inkallelse av
ersättare till tjänstgöring i styrelse och nämnder för Miljöpartiet sker enligt
följande: MP, L, C V, S.
Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD), Marie Keismars (L), Eva Märta
Grankvists (V) och Anette Börjessons (MP) yrkanden under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Valberedningen, 2020-09-28, § 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05 (2020-08-05 KSAU §259)
Tjänsteskrivelse (Version 2), KLF, 2020-07-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05 (2020-08-05)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 (2020-06-10 KSAU §234)
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kansli- och ledningsstöd

Justerande
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Dnr KS 2020/328

§ 196 Inkomna frågor
Fråga från Per Persson Landqvist angående konferens
på Örenäs slott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Fråga får ställas.



Frågan anses besvarad med hänvisning till det muntliga svaret
från Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD).

Sammanfattning av ärendet
Per Persson Landqvist (S) har inkommit med en enkel fråga angående
konferens på Örernäs slott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-25
Fråga från Per Persson Landqvist (S), 2020-09-24
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/337

§ 197 Enkel fråga angående sammanträde med
Kommunstyrelsens arbetsutskott med
anledning av konferens på Örenäs slott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Fråga får ställas.



Frågan anses besvarad med hänvisning till det muntliga svaret
från Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD).

Sammanfattning av ärendet
Anders Larsson (C) har inkommit med en enkel fråga angående sammanträde
med Kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av konferens på Örenäs
slott
Yrkanden
Ordförande yrkar att frågan får ställas.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-25
Fråga från Anders Larsson (C), 2020-09-24
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/005

§ 198 Inkomna motioner
Motion från Socialdemokraterna, Liberalerna,
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de
Gröna, Kristdemokraterna, SPI Välfärden och
Vänsterpartiet angående konferens på Örenäs slott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen får väckas och expedieras till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Kristdemokraterna, SPI Välfärden
och Vänsterpartiet angående konferens på Örenäs slott.
Yrkanden
Ordförande yrkar att motionen får väckas och expedieras till förvaltningen för
beredning.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-25
Motion Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Miljöpartiet de Gröna, Kristdemokraterna, SPI Välfärden och Vänsterpartiet,
2020-09-24
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
_____

Justerande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/290

§ 199 Inkomna medborgarförslag
Medborgarförslag om skyltning och underhåll av
banvall/gång-cykelväg, 2020-08-11 (KS 2020/290)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslag om skyltning och underhåll av
banvall/gångcykelväg (KS 2020/290) får ställas och överlämnas till
tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet


Medborgarförslag har inkommit gällande:
Skyltning och underhåll av banvall/gång-cykelväg, 2020-08-11
(KS 2020/290)

Yrkanden
Ordförande yrkar att medborgarförslag om skyltning och underhåll av
banvall/gångcykelväg (KS 2020/290) får ställas och överlämnas till tekniska
nämnden för beredning och beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-15
Medborgarförslag om skyltning och underhåll av banvall/gång-cykelväg
2020-08-11 (KS 2020/290).
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Medborgarförslagsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

31 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 200 Avsägelser
Avsägelse gällande uppdrag som ledamot i Bygg- och
miljönämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Avsägelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Peter Svärd (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Bygg- och
miljönämnden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att avsägelsen godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-09-28
Avsägelse från Peter Svärd (SD) 2020-09-10
Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
Avgående ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

32 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 201 Avsägelse gällande uppdrag som ersättare
i Bygg- och miljönämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Avsägelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Peter Johansson (SD) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som
ersättare i Bygg- och miljönämnden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att avsägelsen godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-09-28.docx
Avsägelse från Peter Johansson (SD), 2020-09-28
Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
Avgående ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

33 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/001

§ 202 Avsägelse gällande samtliga kommunala
uppdrag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Avsägelse godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Malmbjörk (fd Hansen) har lämnat in en avsägelse gällande samtliga
kommunala uppdrag.
Yrkanden
Ordförande yrkar att avsägelsen godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-09-28
Avsägelse från Kristina Malmbjörk (fd Hansen), 2020-09-22
Beslutet skickas till
Avgående ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

34 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 203 Valärenden
Val av ledamot i Bygg- och miljönämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Peter Johansson (SD) utses till ledamot i Bygg- och miljönämnden
under resterande del av mandatperioden 2018–2022.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har att förrätta fyllnadsval till posten som ordinarie
ledamot i Bygg- och miljönämnden, efter avsägelse från Peter Svärd (SD).
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utse Peter
Johansson (SD) till ordinarie ledamot i Bygg- och miljönämnden under
resterande del av mandatperioden 2018–2022.
Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

35 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 204 Val av ersättare i Överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Sven-Ingvar Sigvardsson (M) utses till ersättare i
Överförmyndarnämnden under resterande del av mandatperioden
2018–2022.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i
Överförmyndarnämnden.
Yrkanden
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar utse
Sven-Ingvar Sigvardsson (M) till ersättare i Överförmyndarnämnden under
resterande del av mandatperioden 2018–2022.
Beslutsordning
Ordförande ställer Lars-Göran Ritmers (M) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

36 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 205 Val av ordinarie ledamot i Valberedningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Anette Börjesson (MP) utses till ordinarie ledamot i Valberedningen
under resterande del av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ordinarie ledamot i
Valberedningen.
Yrkanden
Anette Börjesson (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utse
Anette Börjesson (MP) till ordinarie ledamot i Valberedningen under
resterande del av mandatperioden.
Beslutsordning
Ordförande ställer Anette Börjessons (MP) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

37 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 206 Val av ersättare i Valberedningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att


Erik Ridderby (MP) utses till ersättare i valberedningen under
resterande del av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har att förrätta val till uppdraget som ersättare i valberedningen.
Yrkanden
Anette Börjesson (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utse
Erik Ridderby (MP) till ersättare i valberedningen under resterande del av
mandatperioden.
Beslutsordning
Ordförande ställer Anette Börjessons (MP) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

38 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 207 Val av ersättare i Bygg- och miljönämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Peter Franzén (SD) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden
under resterande del av mandatperioden 2018–2022.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har att förrätta val till platsen som ersättare i Bygg- och
miljönämnden efter avsägelse från Peter Johansson (SD).
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utse
Peter Franzén (SD) till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden under
resterande del av mandatperioden 2018–2022.
Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/002

§ 208 Val av ersättare i Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Mattias Jalkhed (SD) utses till ersättare i Socialnämnden under
resterande del av mandatperioden 2018–2022.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har att förrätta val till platsen som ersättare i
Socialnämnden.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Mattias Jalkhed
(SD) utses till ersättare i Socialnämnden under resterande del av
mandatperioden 2019–2022.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

39 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

40 (40)

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/294

§ 209 Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Redovisningen av meddelanden augusti månad 2020 för
kommunfullmäktige godkänns.

Beslutsunderlag
Kammarrätten i Göteborg - Beslut om avslag på ansökan om återställande av
försutten tid avseende val av nämndemän. Länsstyrelsen Skåne - Angående
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kristdemokraterna.
Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.
Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige, Kristdemokraterna.
Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot i kommunfullmäktige,
Sverigedemokraterna.
Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige,
Vänsterpartiet
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

