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§ 80 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 6
tjänstgörande ersättare, se protokollets förstasida.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar at uppropet godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
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§ 81 Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Utse Peter Johansson (SD) och Renaldo Tirone (S) att tillsammans
med ordförande justera sammanträdets protokoll.
• Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 3 maj,
klockan 17:00, 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 Peter Johansson (SD) och Renaldo Tirone (S) att tillsammans
med ordförande justera sammanträdets protokoll.

•

Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 3 maj,
klockan 17:00, Victoria Benedictsson, Kommunhuset.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige

§ 82 Godkännande av kungörelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Kungörelse godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens elektroniska
anslagstavla fredagen den 16 april 2021 och sänts till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samma dag. Årsredovisning 2020 för Hörby kommun
har hållits tillgänglig på Hörby kommuns hemsida jämlikt 8 kap. 15 §.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
•

Kungörelsen godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 83 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Föredragningslistan godkänns.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan
godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/147

§ 84 Information om omorganisation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tf. kommundirektör, Irene Nyqvist, har bjudits in till sammanträdet med
kommunfullmäktige och informerar om den pågående omorganisationen av
kommunens förvaltningsorganisation:
•
•
•
•
•
•

Bakgrunden till den nya organisationen
Förvaltningens indelning i sektorer och avdelningar
Pågående riskbedömningar
Rekryteringar
Kommunikationsarbete
Översyn av styrdokument

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Akten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige

§ 85 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Informationen noteras till protokollet.

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

Status Covid-19 i Hörby kommun och i kommunens verksamheter
Inriktningsbeslut ny brandstation
Försäljning av fastigheter
Arbetet med ny näringslivsstrategi
Arbetet med särskilt boende

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 2021/019

§ 86 Revisionsberättelse för år 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Revisionsberättelse för år 2020 är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat in revisionsberättelse för 2019.
Kommunrevisionen och sakkunnig har bjudits in till sammanträdet med
kommunfullmäktige för att informera om revisionsberättelse och granskning
av årsredovisning 2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
•

Revisionsberättelse för år 2020 är delgiven.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020 sida 1
Revisionsberättelse 2020 sida 2
Bilaga 1 Revisorernas Redogörelse 2020
Bilaga 2 Granskning av årsredovisning 2020
Bilaga 3 Granskningsrapport och revisionsberättelse Hörbybostäder AB
Bilaga 4 Granskningsrapport och revisionsberättelse HIFAB
Bilaga 5 Granskningsrapport Mellanskånes Renhållnings AB
Bilaga 6 Granskningsrapport Kraftringen AB
Bilaga 7 Granskningsrapport Kraftringen energi AB
Bilaga 8 Granskningsrapport IT bolag i Skåne AB
Bilaga 9 Revisionsberättelse Mellanskånes Renhållnings AB
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/019

§ 87 Årsredovisning Hörby kommun 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Årsredovisning 2020 för Hörby kommun godkänns.
Protokollsanteckning
Hans Frank (L) meddelas möjlighet att inkomma med protokollsanteckning, se
protokollsbilagor i slutet av protokollet.
Henrik Andersson (S) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning, se protokollsbilagor i slutet av protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2020 för Hörby kommun har upprättats.
Yrkanden
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2020 godkänns.
Paul Jönsson (C) meddelar att Centerpartiet inte deltar i beslutet.
Henrik Andersson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Hans Frank (L) meddelar att Liberalerna inte deltar i beslutet.
Anette Börjesson (MP) meddelar att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Mikael Olsson (KD) meddelar att Kristdemokraterna inte deltar i beslutet.
EvaMärta Grankvist (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Beslutsordning
Ordförande ställer Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande om att årsredovisning
2020 för Hörby kommun godkännes under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-04-12, § 71
Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-04-07 § 119
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Bilaga 2020 Verksamheternas berättelser

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 87, forts
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Controller
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
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Dnr KS 2021/019

§ 88 Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet
2020 avseende kommunstyrelsen och
övriga nämnder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• I enlighet med revisionsberättelse för 2020 bevilja ansvarsfrihet för, Barnoch utbildningsnämnden, Bygg- och miljönämnden, Krisledningsnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden,
Valnämnden, Nämnden för VA- och räddningstjänst,
Överförmyndarnämnden, Kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i dessa
organ för år 2020.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del det rör ansvarsfrihet för
kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, se protokollsbilagor i
slutet av protokollet.
Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet i den del det rör
ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i den del det rör beviljad ansvarsfrihet för
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat in revisionsberättelse för 2020. Revisorerna tillstyrker i
revisionsberättelsen att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder
samt enskilda ledamöter i dessa organ.

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.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut att
kommunfullmäktige beslutar att:
•

I enlighet med revisionsberättelse för 2020 bevilja ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn-och utbildningsnämnden, Bygg- och miljönämnden,
Krisledningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Tekniska
nämnden, Valnämnden, Nämnden för VA- och räddningstjänst,
Överförmyndarnämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ för år 2020.

Renaldo Tirone (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja ansvarsfrihet för
kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
§ 88, forts
Anette Börjesson (MP), Anders Larsson (C), EvaMärta Grankvist (V), Mikael Olsson
(KD) och Hans Frank (L) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande meddelar att ansvarsprövningen kommer att ske nämnd för nämnd
(Beslutsordning A-I) samt att frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens
ordförande och 1:e vice ordförande kommer att ske separat (J-K). Ordförande finner
att föreslagen beslutsordningen godkännes.
Beslutsordning – A
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Barn-och
utbildningsnämnden, och enskilda ledamöter i detta organ för år 2020 under
proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsordning – B
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Bygg- och
miljönämnden, och enskilda ledamöter i detta organ för år 2020 under proposition
och finner att detta bifalles.
Beslutsordning – C
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för
Krisledningsnämnden, och enskilda ledamöter i detta organ för år 2020 under
proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsordning – D
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Kultur- och
fritidsnämnden, och enskilda ledamöter i detta organ för år 2020 under proposition
och finner att detta bifalles.
Beslutsordning – E
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Socialnämnden, och
enskilda ledamöter i detta organ för år 2020 under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsordning – F
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Tekniska nämnden, och
enskilda ledamöter i detta organ för år 2020 under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsordning – G
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Valnämnden, och enskilda
ledamöter i detta organ för år 2020 under proposition och finner att detta bifalles

Beslutsordning – H
Ordförande ställer eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet för Nämnden för VAoch räddningstjänst, och enskilda ledamöter i detta organ för år 2020 under
proposition och finner att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 88, forts
Beslutsordning – I
Kommunfullmäktiges ordförande, Johan Ohlin (SD), och Kommunfullmäktiges 1:e
vice ordförande, Anders Malmgren (M), anmäler jäv och deltar inte i
ansvarsprövningen vad gäller Överförmyndarnämnden, varvid Kommunfullmäktiges
2:e vice ordförande Paul Jönsson (C) ställer proposition på yrkande om att bevilja
ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnden, och enskilda ledamöter i detta organ för
år 2020 och finner att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige

§ 88, forts
Beslutsordning – J
Med undantag för kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande ställer ordförande eget yrkande om att bevilja ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och enskilda ledamöter i detta organ för år 2020 under
proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsordning – K
Ordförande ställer proposition på Renaldo Tirones (S) med bifallsyrkande
från Anette Börjesson (MP), Anders Larsson (C), m.fl. yrkande om att inte
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito
(SD) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Lars-Göran Ritmer (M), och
finner att detta avslås.
Votering begärs.
Voteringsordning
Ordförande meddelar att votering kommer ske först i fråga om ansvarsfrihet
för kommunstyrelsens ordförande (Voteringsordning A) och därefter votering
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
(Voteringsordning B), och finner att föreslagen voteringsordning bifalles.
Voteringsordning – A
Den som vill avslå Renaldo Tirones (S) yrkande om att inte bevilja
ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD)
röstar ”Ja” och den som vill bifalla Renaldo Tirone (S) yrkande röstar ”Nej”.
Då voteringen utfaller 20 Ja-röster och 19 Nej-röster beslutar
kommunfullmäktige att avslå Renaldo Tirones (S) yrkande. Ledamöter röstar
enligt nedan:
• Ja-röster: Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD), Sten-Erik Månsson (SD),
Leif Rosvall (SD), Marie Friberg (SD), Mattias Kihl (SD),
Christina Nilsson (SD), Peter Johansson (SD), Anders Hansson (SD),
Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson (SD), Jonas Engman (SD),
Mattias Jeppsson (M), Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M),
Anders Malmgren (M), Sven-Ingvar Sigvardsson (M),
Percy Hallquist (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Johan Ohlin (SD)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 88, forts
• Nej-röster: Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD),
Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C), Stefan Jepson (L),
Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Josefin Sandell (L),
Per Persson Landqvist (S), Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S),
Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S),
Anette Börjesson (MP), EvaMärta Granqvist (V).
• Avstår: Gerty Holst (SPI)
Voteringsordning – B
Den som vill avslå Renaldo Tirones (S) yrkande om att inte bevilja
ansvarsfrihet för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Lars-Göran Ritmer
(M) röstar ”Ja” och den som vill bifalla Renaldo Tirones (S) yrkande röstar
”Nej”. Då voteringen utfaller 20 Ja-röster och 19 Nej-röster beslutar
kommunfullmäktige att avslå Renaldo Tirones (S) yrkande. Ledamöter röstar
enligt nedan:
• Ja-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD),
Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD), Marie Friberg (SD),
Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Johansson (SD),
Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson (SD),
Jonas Engman (SD), Mattias Jeppsson (M), Anette Persson (M),
Anders Malmgren (M), Sven-Ingvar Sigvardsson (M),
Percy Hallquist (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Johan Ohlin (SD)
• Nej-röster: Mikael Olsson (KD), Sandra Vighagen (KD),
Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C), Stefan Jepson (L),
Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Josefin Sandell (L),
Per Persson Landqvist (S), Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S),
Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S),
Anette Börjesson (MP), EvaMärta Granqvist (V)
• Avstår: Gerty Holst (SPI)
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020 med bilagor
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen och övriga nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (42)

Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/054

§ 89 Indexuppräkning av sotningstaxan i Hörby
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Föreslagen indexuppräkning om 5,2% från och med den 1 februari
2021 för taxan gällande sotning och brandskyddskontroll i Hörby
kommun godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande avtal mellan Hörby Kommun och Hörby Sotnings AB ska taxan
årligen justeras med tillämpning av sotningsindex som fastställs av Sveriges
Kommuner och Regioner.
Sedan avtalet tecknades (februari 2018) har ingen justering av taxan skett. Det
innebär en viss svårighet att tillämpa sotningsindexet korrekt, eftersom sotningsindex
2020 bygger på att sotningsindex 2019 antogs mellan
april 2019 – juli 2019. Räddningstjänsten har tillsammans med Hörby Sotnings AB
kommit fram till att ett lämpligt värde är 5,20 %, vilket motsvarar index för om
sotningsindex 2019 hade antagits i april 2019. Det är således den högsta
indexuppräkningen som är möjlig för införande i februari 2021.
I Höörs kommun är avtalet mellan kommun och sotningsentreprenör utformat på
annat vis. Det innebär att sotningsentreprenören själv utför den årliga justeringen
enligt sotningsindex, utan beslut från Nämnden för VA och räddningstjänst.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förlag att kommunfullmäktige
beslutar att föreslagen indexuppräkning om 5,2% från och med den 1 februari
2021 för taxan gällande sotning och brandskyddskontroll i Hörby kommun
godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-04-12, § 72
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-19 §101
Tjänsteskrivelse, Nämnden för VA och Räddningstjänst, 2021-01-22
Nämnden för VA och räddningstjänst 2021-01-18 § 15

Cirkulär-20-50 Sotningsindex 2020 SKR

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige

§ 89, forts
Beslutet skickas till
Nämnden för VA och räddningstjänst
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/009

§ 90 Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente
ska obesvarade motioner redovisas kommunfullmäktige två gånger per år i
april och oktober.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:
•

Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-04-12, § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 97
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-09
Bilaga - Sammanfattning obesvarade motioner sortering nämnder, 2021-03-09
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/008

§ 91 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas härmed
följande obesvarade medborgarförslag.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:
•

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-04-12, § 85
Kommunstyrelsens arbetarbetsutskott 2021-03-17 § 96
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-22
Bilaga – Sammanställning efter nämnder
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/023

§ 92 Återrapportering av nämndernas beslut i
medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas följande
nämndbeslut gällande medborgarförslag.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:
•

Godkänna återrapporteringen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-04-12, § 87
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 98
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-02-11
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23 (42)

Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/329

§ 93 Beslut - Motion från Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna,
Vänsterpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och SPI om
chefskonferens på Örenäs slott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit 2020-09-24 om chefskonferens på Örenäs slott.
På kommunstyrelsen uppdrag har advokatbyrå Moll Wendén genomfört en
utredning kring omständigheterna på chefskonferensen på Örenäs slott
3–4 september 2020. Den externa utredningen som gjorts på initiativ av
kommunen visar att det inte har förekommit några sexuella trakasserier eller
kränkande särbehandlingar på chefsinternatet, samt att anställningen för två
chefer har avslutats.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att motionen anses vara besvarad.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-04-12 § 88
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 § 99
Tjänsteskrivelse 2021-02-12
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 198
Beslutet skickas till
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2020/418

§ 94 Beslut - Motion från Sandra Vighagen (KD)
och Mikael Olsson (KD) om hantering av
motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Avslå motionen.
Reservation mot beslutet
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) inkom 2020-11-09
(Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 244) med en motion avseende hantering
av motioner med yrkanden:
(1) Att en policy samt riktlinjer för hantering av motioner tas fram som sedan
kommunfullmäktige beslutar om.
(2) Att beredningen av motioner ska ske så att fullmäktige kan besluta i
ärendet inom 9 månader från att ärendet väckts genom motionen. Motioner
ska beredas så skyndsamt som möjligt.
Yrkanden
Ordförande yrkar att bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Sandra Vighagen (KD) yrkar att motionen bifalles.
Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till Sandra Vighagens (KD) yrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Sandra Vighagens (KD) yrkande.
EvaMärta Grankvist (V) yrkar bifall till Sandra Vighagens (KD) yrkande.
Paul Jönsson (C) yrkar yrkar bifall till Sandra Vighagens (KD) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Sandra Vighagens (KD)
med bifallsyrkande från Renaldo Tirone (S), Anette Börjesson (C) m.fl. och
finner att ordförandens yrkande bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige

§ 94, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-04-12 § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 74
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-12-09
Kommunfullmäktige, 2020-11-30 § 244
Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD), 2020-11-09
Beslutet skickas till
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/192

§ 95 Eventuella inkomna motioner
Motion från Ingela Brickling (C), Gunvor
Håkansson (C) m.fl. om samverkan med
motorintresserade ungdomar i centrala Hörby får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Motion från Ingela Brickling (C) får ställas och skickas till
kommunstyrelsen för beredning

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Gunvor Håkansson (C), Per-Erik Andersson (C)
och Ingela Brickling (C) om Samverkan med motorintresserade ungdomar i
centrala Hörby, 2021-04-26
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-04-26
Motion från Ingela Brickling (C), och Gunvor Håkansson (C) och
Per-Erik Andersson (C) om Samverkan med motorintresserade ungdomar i
centrala Hörby, 2021-04-26
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/194

§ 96 Motion från Paul Jönsson (C),
Gunvor Håkansson (C), Ingela Brickling (C)
m.fl. om demokratiberedning i Hörby
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C),
Ingela Brickling (C), Per-Erik Andersson (C), Patrik Karlsson (C),
Anders Larsson (C), Yvonne Kulstad (C) och Alling Svensson (C) om
demokratiberedning i Hörby kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-04-26
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-04-26
Motion från Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C), Ingela Brickling (C)
m.fl. om demokratiberedning i Hörby kommun, 2021-04-26
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/389

§ 97 Motion från Hans Frank (L) och Jens
Rosberg (L) om kostenhetens
måltidshantering i Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Motionen får ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit 2019-10-12 från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L)
gällande kostenhetens måltidshantering i Hörby kommun. Det har noterats i
samband med beredningen inför kommunstyrelsens redovisning av
obesvarade motioner att motionen inte väckts i kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande yrkar 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, 2021-04-15
Kommunstyrelsen, 2021-04-12 § 86
Motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om kostenhetens
måltidshantering i Hörby kommun, 2019-10-12
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/185

§ 98 Motion från Hans Frank (L), Marie Keismar
(L), Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L)
om en oberoende utredning om
avtalshanteringen av kommunledningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Motionen får ställas och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Hans Frank (L), Marie Keismar (L),
Jens Rosberg (L) och Marie Dahlén (L) gällande en oberoende utredning om
avtalshanteringen av kommunledningen.
Yrkanden
Ordförande yrkar 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, 2021-04-15
Motion från Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Jens Rosberg (L) och
Marie Dahlén (L) om en oberoende utredning om avtalshanteringen av
kommunledningen, 2021-04-13
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/151

§ 99 Medborgarförslag om att ta bort alla
träskydd på Nya torg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Medborgarförslaget får ställas och expedieras till tekniska nämnden
för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande träskydd på Nya torg.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får
ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-04-15
Medborgarförslag, 2021-03-28
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/152

§ 100 Medborgarförslag om Trädplanteringsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Medborgaförslaget får ställas och expedieras till tekniska nämnden för
beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande trädplanteringsplan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att medborgarförslaget får ställas och skickas till tekniska
nämnden för beredning och beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/154

§ 101 Medborgarförslag om borttagning av
råkbon
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Medborgaförslaget får ställas och expedieras till tekniska nämnden för
beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande borttagning av råkbon.
Yrkanden
Ordförande yrkar medborgarförslaget får ställas och skickas till tekniska
nämnden för beredning och beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-04-15
Medborgarförslag, 2021-03-29
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/163

§ 102 Medborgarförslag om att rensa bort råkor
och bon från träden mellan Humlegatan
och Lybyvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Medborgaförslaget får ställas och expedieras till tekniska nämnden för
beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande råkbon mellan Humlegatan och
Lybyvägen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får
ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-04-15
Medborgarförslag, 2021-03-31
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/171

§ 103 Medborgarförslag om minskning av fåglar
även vid Källhaga
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
• Medborgarförslaget för ställas och expedieras till tekniska nämnden
beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande minskning av fåglar vid Källhaga.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får
ställas och skickas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-04-15
Medborgarförslag, 2021-03-31
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/390

§ 104 Medborgarförslag om att täcka kostnader
från Migrationsverket
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Medborgarförslaget får ställas och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget har inkommit om att täcka kostnader från
Migrationsverket. Det har noterats i samband med beredningen inför
kommunstyrelsens redovisning av obesvarade medborgarförslag att
medborgarförslaget inte väckts i kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande yrkar att medborgarförslaget får ställas och skickas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-04-15
Kommunstyrelsen, 2021-04-12 § 85
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/148

§ 105 Interpellation till socialnämndens
ordförande Mona Olin (SD) angående LSS
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Interpellation får ställas och besvaras på kommunfullmäktiges
sammanträde i maj.

Sammanfattning av ärendet
Lillemor Widh (S) har inkommit med en interpellation till socialnämndens
ordförande angående LSS och utjämningssystemet
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får
ställas och besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde i maj.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-04-15
Interpellation till socialnämndens ordförande Mona Olin (SD), 2021-03-30
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/028/KS 2021/191

§ 106 Eventuella inkomna frågor
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Cecilia Bladh in Zito angående
näringslivsarbetet i Hörby kommun (KS
2021/191)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Enkel fråga får ställas och med det muntliga svaret från Cecilia Bladh
in Zito (SD) anses frågan vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Enkel fråga har, 2021-04-23, inkommit från Ingela Brickling (C)
(KS 2021/191) till kommunstyrelsens ordförande angående näringslivet i
Hörby.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att enkel fråga får ställas
och med det muntliga svaret från kommunstyrelsens ordförande,
Cecilia Bladh in Zito (SD) anses frågan vara besvarad.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Ingela Brickling, 2021-04-23
Beslutet skickas till
Frågeställare
Kommunstyrelsens ordförande
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/001

§ 107 Avsägelse från Sophie Magnusson (M)
gällande uppdrag som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Avsägelse från Sophie Magnusson (M) godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Sophie Magnusson (M) har inkommit med avsägelse gällande uppdraget som
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-04-13
Avsägelse från Sophie Magnusson (M)
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Avgående ledamot
Receptionen
Lön
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/001

§ 108 Avsägelse från Lars Göran Ritmer (M)
gällande uppdrag som ledamot i
Kävlingeåns vattenråd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Avsägelse från Lars-Göran Ritmer (M) gällande uppdrag som ledamot
i Kävlingeåns vattenråd godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Ritmer (M) har inkommit med avsägelse gällande uppdraget som
ledamot i Kävlingeåns vattenråd.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-04-13
Avsägelse från Lars-Göran Ritmer (M)
Beslutet skickas till
Kävlingeåns vattenråd
Avgående ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/002

§ 109 Val av ledamot och ordförande i Nämnden
för VA- och räddningstjänst
mandatperioden 2019–2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Utse Lars-Göran Ritmer (M) till ledamot i Gemensamma nämnden
för VA- och räddningstjänst under resterande del av mandatperioden
2019–2022.
• Utse Lars-Göran Ritmer (M) till ordförande i Gemensamma nämnden
för VA- och räddningstjänst under resterande del av mandatperioden
2019–2022.
Sammanfattning av ärendet
Bengt Hedlund (SPI) har 2021-01-21 lämnat in avsägelse gällande uppdrag
som ledamot och ordförande i Nämnden för VA- och räddningstjänst
(Kommunfullmäktige 2021-01-25 § 21).
Enligt kommunallagen utser kommunfullmäktige i värdkommunen, Höör,
ordförande och vice ordförande som kan utses bland ledamöterna från båda
kommunerna.
Yrkanden
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
•

Utse Lars-Göran Ritmer (M) till ledamot i för VA- och
räddningstjänst under resterande del av mandatperioden 2019–2022.

•

Utse Lars-Göran Ritmer (M) till ordförande i nämnden för VA- och
räddningstjänst under resterande del av mandatperioden 2019–2022.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige Höör för fastställande
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/136

§ 110 Meddelanden kommunfullmäktige mars
2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• Godkänna redovisningen av meddelanden mars månad 2021 för
kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av
meddelanden mars månad 2021 för kommunfullmäktige godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställning meddelanden kommunfullmäktige mars 2021
Tekniska nämnden - Taxa för upplåtelse av torgplatser och plats för
uteserveringar
Hörbybostäder AB - Granskningsrapport 2020
Hörbybostäder AB - Årsredovisning 2020
Hörby kommuns Industrifastighets AB - Granskningsrapport 2020
Hörby kommuns Industrifastighets AB - Årsredovisning 2020
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunfullmäktige

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR
1. Protokollsanteckning från Hans Frank (L), § 87
2. Protokollsanteckning från Henrik Andersson (S), § 87
3. Reservation från Socialdemokraterna, § 88

Justerande

Utdragsbestyrkande

42 (42)

Protokollsanteckning
Revisorerna har rekommenderat att årsbokslutet skall godkännas även om revisorernas
redogörelse för 2020 ger ytterst bekymmersam bild av hur verksamheten bedrivs i Hörby
kommun. Med beaktande av alla de brister som framkom under debatten kom Liberalerna
fram till att inte delta i beslutet då en återremiss alternativt ett yrkande att inte godkänna
bokslutet med all sannolikhet inte skulle tillföra ärendet något av värde.

Protokollsanteckning
Årsredovisning Hörby kommun 2020 – Dnr KS 2021/019
Socialdemokraterna ämnar inte deltaga i beslutet gällande godkännandet av föreliggande
årsredovisning för 2020. Vi menar att det är svårt att få insikt i utfall gentemot budget i
nämnderna och så även utfall gentemot uppsatta mål. Till det sistnämnda saknas adekvat
information och reflektion helt.
Den totala budgetavvikelsen uppkommer till omkring minus 50 miljoner kronor. Trots
enorma statsbidrag om 44 miljoner kronor signerat den socialdemokratiskt ledda regeringen
konstateras emellertid ett kraftigt negativt resultat som helhet. Det saknas vidare helt
reflektioner kring detta och hur man verksamhetsmässigt ska förhålla sig till det för
innevarande år.
Det saknas även resonemang kopplat till avvikelsen på omkring minus 112 miljoner kronor
vad beträffar investeringsbudgeten – vad är anledningen till den? Vad får det för
konsekvenser för kommande år? Sammantaget är dokumentet i vår mening oerhört
bristfälligt.
Vid en omvärldsbevakning står våra grannkommuner inför en helt annan utmaning.
Debatten där handlar om hur stora överskott ska hanteras. I Hörby kommun har
Sverigedemokraterna drivit oss i den motsatta riktningen. Men självkritik eller någon som
helst reflektion lyser med sin frånvaro. Det i sin tur sänder tydliga signaler att
Sverigedemokraterna tappat greppet om kommunens ekonomi. Det kommer ge stora
konsekvenser för kommande år, ökad skuldsättning och sedermera ett viktigt uppdrag till
kommande styre att återta kontrollen över kommunens ekonomi.
För Socialdemokraterna,
Henrik Andersson
Gruppledare

Reservation
Ansvarsprövning/beslut om ansvarsfrihet – Dnr KS 2021/019
Vi socialdemokrater yrkade på att kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD)
samt kommunstyrelsens förste vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M) ska nekas
ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Utöver det tillstyrker vi revisorernas
bedömning om beviljad ansvarsfrihet för övriga styrelser, nämnder och enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
De senaste två åren har präglats av stor ekonomisk tillbakagång. Två år på raken har
resultatet visat negativa siffror. Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande
visar i sammanhanget ingen tendens till oro – tvärtom. När kommunens resultat visar på
minus 35 miljoner kronor står nämnda och slår sig för bröstet. Även det underliggande
resultatet hade visat starkt minus om inte kommunen översköljts av tillfälliga statsbidrag.
Det i sin tur visar på att kommunens ekonomi mår allt annat än bra. Även revisionen riktar
skarp kritik på punkt efter punkt.
Vi socialdemokrater hävdar bestämt att nödvändiga och adekvata åtgärder inte vidtagits,
trots tidiga varningar i exempelvis delårsrapporterna. Det i sin tur visar på att nämnda brustit
i sitt ledarskap och därmed med god grund ska nekas ansvarsfrihet för föregående år.
För Socialdemokraterna,
Henrik Andersson
Gruppledare

