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§ 61 Upprop
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar kommunfullmäktiges
ordförande att vid dagens sammanträde deltar 35 ordinarie ledamöter och 5
tjänstgörande ersättare, se protokollets förstasida.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Uppropet godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Utse Sven-Ingvar Sigvardsson (M) och Henrik Andersson (S) att
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är onsdagen den 31 mars,
klockan 09:00, Victoria Benedictsson, Kommunhuset.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll samt tid och plats för justeringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Utse Sven-Ingvar Sigvardsson (M) och Henrik Andersson (S) att
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är onsdagen den 31 mars,
klockan 09:00, Victoria Benedictsson, Kommunhuset.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Godkännande av kungörelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Kungörelsen godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens elektroniska
anslagstavla fredagen den 19 mars 2021 och sänts till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samma dag.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen
godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

7 (23)

Sammanträdesdatum
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§ 64 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan godkänns med
följande revideringar:





Ärende 8 ”Revidering av reglemente för Bygg- och miljönämnden”
– utgår
Ärende 9 ”Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen” – utgår
Ärende 10 Eventuella nyinkomna motioner – utgår
Ärende 15 Eventuella inkomna medborgarförslag - utgår

Yrkanden
Ordförande yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan
godkänns med följande revideringar:





Ärende 8 ”Revidering av reglemente för Bygg- och miljönämnden”
– utgår
Ärende 9 ”Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen” – utgår
Ärende 10 Eventuella nyinkomna motioner – utgår
Ärende 15 Eventuella inkomna medborgarförslag – utgår

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

8 (23)

Sammanträdesdatum

2021-03-29
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Dnr KS 2021/097

§ 65 Information från Revisionen gällande
granskning av personal- och
kompetensförsörjning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har bjudits in till dagens sammanträde med
kommunfullmäktige för att informera om genomförd granskning gällande
Personal- och kompetensförsörjning.
Carl-Gustaf Folkesson, PwC, föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

9 (23)

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

§ 66 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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








Fortsatt stabilt läge vad gäller Covid-19 i Hörby kommun och i
kommunens verksamheter.
Hörby marknad är inställt till följd av pandemin.
Pågående arbete med Ringsjön i Ringsjöns vattenråd.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en
film om branden på Hörby brandstation
Rekrytering sektorsschef till sektor omtanke
Kommande utbildning för förtroendevalda i Intern kontroll
Redovisning av partistöd ska lämnas in senast den 30 juni 2021

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/048

§ 67 Nya ägardirektiv och bolagsordningar för
Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:




Anta förslag på bolagsordning för Kraftringen AB
Anta förslag på bolagsordning för Kraftringen Energi AB
Anta förslag på ägardirektiv för Kraftringen AB.

Sammanfattning av ärendet
Ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby har genomfört en
översyn av bolagsordningarna för Kraftringen AB och Kraftringen Energi
AB (publ) samt ägardirektivet för Kraftringen AB.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att:




Anta förslag på bolagsordning för Kraftringen AB
Anta förslag på bolagsordning för Kraftringen Energi AB
Anta förslag på ägardirektiv för Kraftringen AB.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-03-08 § 52
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17
Bilaga 1, Jämförelse mellan förslag till nya och nu gällande styrdokument
Bilaga 2, Förslag till nytt ägardirektiv för Kraftringen AB 2020-12-01
Bilaga 3, Nu gällande ägardirektiv för Kraftringen AB
Bilaga 4, Förslag till ny bolagsordning för Kraftringen AB 2020-12-01
Bilaga 5, Nu gällande bolagsordning för Kraftringen AB
Bilaga 6, Förslag ny bolagsordning för Kraftringen Energi AB (publ)
2020-12-01
Bilaga 7, Nu gällande bolagsordning för Kraftringen Energi AB 2013

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 67, forts
Beslutet skickas till
Kraftringen AB
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/124

§ 68 Motion från Henrik Andersson (S) om
införande av en sommarjobbsgaranti
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Andersson (S) har inkommit med en motion angående införande av
en sommarjobbsgaranti. I motionen ställs fyra yrkanden:
att en sommarjobbsgaranti införs, där alla ungdomar det år de fyller 16 år
erbjuds sommarjobb om minst 3 veckor, att sommarjobben i kommunal
regi till största del kopplas till samhällsnyttiga tjänster och ska vara riktade
mot vård- och omsorg, gata/park samt mot föreningslivet, att
näringslivschefen ges i uppdrag att sondera möjligheterna med företagarna
om ett eventuellt samarbete i frågan, att sommarjobbsgarantin inför snarast
möjligt och finansieras, om inte på annat sätt, genom kommunstyrelsens
medel till förfogande
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
 Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-03-16
Motion från Henrik Andersson (S) om införande av en sommarjobbsgaranti
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/123

§ 69 Motion från Henrik Andersson (S) om
framtagande av ett lokalt
landsbygdsprogram
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Andersson (S) har inkommit med en motion angående framtagande
av ett lokalt landsbygdsprogram.
I motionen ställs följande yrkande:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda arbetet med framtagandet av
ett lokalt landsbygdsprogram
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
 Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-16
Motion från Henrik Andersson (S) om framtagande av ett lokalt
landsbygdsprogram, 2021-03-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/126

§ 70 Motion från Renaldo Tirone (S) och
Henrik Andersson (S) om Corona-stöd till
lantbruk och skogsnäring
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) har inkommit med en
motion gällande Corona-stöd till lantbruk och skogsnäring. I motionen
ställs följande yrkanden: att kommunen snabbt gör en analys tillsammans
med berörda näringar om vilka behov man har för att klara sin produktion
utan arbetskraft från annat land. att kommunen snabbt arrangerar
nödvändiga utbildningar för arbetslösa utifrån det resultat som analysen
ger. att kommunens arbetsmarknadsenhet handlägger frågan och vid behov
förstärks. att nödvändiga medel avsätts för detta ändamål.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
 Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-03-16 Motion från
Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) om Corona-stöd till lantbruk
och skogsnäring, 2021-03-05
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/122

§ 71 Motion från Henrik Andersson (S) om
arbetsmiljö vid hemarbete
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Henrik Andersson (S) har inkommit med en motion gällande arbetsmiljö
vid hemarbete. I motionen ställs yrkande att:


Kommunledningsförvaltningen, med HR-chefen i spetsen, ges i
uppdrag att ta fram en plan för hur en såväl god fysisk som
psykosocial arbetsmiljö garanteras vid hemarbete.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
 Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-03-16
Motion från Henrik Andersson (S) om arbetsmiljö vid hemarbete, 2021-0303
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/121

§ 72 Medborgarförslag om att avskaffa
avgångsvederlag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslaget får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om har inkommit gällande att avskaffa avgångsvederlag.
Yrkande
Ordförande yrkar att medborgarförslaget får ställas och skickas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-16
Medborgarförslag om att avskaffa avgångsvederlag, 2021-03-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

17 (23)

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/138

§ 73 Medborgarförslag om sanitär olägenhet
råkor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslaget får ställas och expedieras till Bygg- och
miljönämnden för beredning och beslut

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om har inkommit gällande sanitär olägenhet med
anledning av råkor har inkommit, 2021-03-16.
Yrkande
Ordförande yrkar att medborgarförslaget får ställas och skickas till Byggoch miljönämnden för beredning och beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-19
Medborgarförslag, 2021-03-16
Beslutet skickas till
Förslagsställare
Bygg- och miljlönämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/141

§ 74 Enkel fråga från Hans Frank (L) till Cecilia
Bladh in Zito (SD) kring
tjänstemannaorganisationen samt
tillsättning av chefer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Enkel fråga får ställas



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

Sammanfattning av ärendet
Enkel fråga Hans Frank (L) 2021-03-26 till kommunstyrelsens ordförande
angående tillsättning av chefer.
Yrkande
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Enkel fråga får ställas



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

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-26
Enkel fråga från Hans Frank (L), 2021-03-22
Beslutet skickas till
Frågeställare
Kommunstyrelsens ordförande
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/001

§ 75 Avsägelse från Harriet Olsson-Strange (S)
gällande uppdrag som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Avsägelse från Harriet Olsson Strange (S) gällande uppdrag som
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Harriet Olsson Strange (S) har lämnat in avsägelse gällande uppdrag som
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Yrkande
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-01
Avsägelse från Harriet Olsson Strange (S), 2021-03-16
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Avgående ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/001

§ 76 Avsägelse från Lillemor Widh (S) gällande
uppdrag som ersättare i Valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Avsägelse från Lillemor Widh (S) gällande uppdrag som ersättare i
valnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Lillemor Widh (S) har lämnat in avsägelse gällande uppdrag som ersättare
i Valnämnden.
Yrkande
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-01
Avsägelse från Lillemor Widh (S), 2021-03-26
Beslutet skickas till
Valnämnden
Avgående ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/002

§ 77 Val av ersättare i Valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Utse Kristina Cavetoft (S) till ersättare i Valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i
Valnämnden efter avsägelse från Lillemor Widh (S).
Yrkande
Henrik Andersson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utse
Kristina Cavetoft (S) till ersättare i Valnämnden.
Beslutsordning
Ordförande ställer Henrik Andersson (S) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Valnämnden
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-29
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/002

§ 78 Val av ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Utse Sarmad Abbas (S) till ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden efter avsägelse från
Harriet-Olsson Strange (S).
Yrkande
Henrik Andersson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utse
Sarmad Abbas (S) till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsordning
Ordförande ställer Henrik Andersson (S) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutet skickas till
Valnämnden
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-03-29
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/078

§ 79 Meddelanden kommunfullmäktige
februari 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Redovisningen av meddelanden februari månad 2021 för
kommunfullmäktige godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Mellanskånes Renhållnings AB – Årsredovisning 2020 med bilagor
Granskningsrapport och Revisionsberättelse
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Redovisningen av meddelanden februari månad 2021 för
kommunfullmäktige godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

