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§ 148 Upprop
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar kommunfullmäktiges
ordförande att vid dagens sammanträde deltar 37 ordinarie ledamöter och 3
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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§ 149 Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Utse Stefan Borg (SD) och Ingela Brickling (C) att tillsammans med
ordförande justera sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 6 september
klockan 17:00.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse två personer att tillsammans med
ordförande justera sammanträdets protokoll.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Utse Stefan Borg (SD) och Ingela Brickling (C) att tillsammans med
ordförande justera sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är måndagen den 6 september
klockan 17:00.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 150 Godkännande av kungörelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Kungörelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens elektroniska
anslagstavla fredagen den 20 augusti 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
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§ 151 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan godkänns med följande
ändringar:





Ärende 16 ”Eventuella inkomna motioner” - utgår
Ärende 21 ”Eventuella inkomna frågor” - utgår
Ärende 22 ”Avsägelser” - utgår
Ärende 23 ”Eventuella valärenden”- utgår

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





Ärende 16 ”Eventuella inkomna motioner” - utgår
Ärende 21 ”Eventuella inkomna frågor” - utgår
Ärende 22 ”Avsägelser” - utgår
Ärende 23 ”Eventuella valärenden”- utgår

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 152 Information från revisionen om granskning
angående digitalisering
Beslut
Kommunfullmäktige besluta att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Göran Andersson, revisionen, informerar om granskning angående
digitalisering.
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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§ 153 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:





Utbildning under hösten för chefer angående ledarskap och
arbetsmiljö
Utbildning och seminarium kommunens ledningsgrupp
Status smittspridning covid-19 Hörby kommun och kommunens
verksamhet
Skolresultat/ökad andel elever med gymnasiebehörighet

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 2021/259

§ 154 Försäljning av fastigheten Hörby
Stjärneborg 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen/kommunkoncernen behöver frigöra kapital i syfte att satsa på
välfärdsfastigheter. Detta ärende avser avyttring av en kommersiell fastighet,
och således i linje med ovanstående ambition. Den samlade ekonomiska
påverkan på kommunkoncernen är positiv.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med
anledning av formellt fel i kallelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) återremissyrkande under proposition
och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-06-21 § 154
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-06-21
Detaljplan för kv Stjärneborg 1, Hörby kommun
Utkast till avsiktsförklaring mellan Hörby kommun och Atos Medical AB
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/045

§ 155 Val av ledamot i styrelsen för ITkommuner i Skåne
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Kommundirektör Irene Nyqvist entledigas från uppdrag som ledamot
i styrelsen för IT-kommuner i Skånes (Unikom).



Controlleransvarig Pontus Schygge utses som ordinarie ledamot i ITkommuner i Skånes styrelse under resterande del av mandatperioden
2019–2022.

Sammanfattning av ärendet
Respektive kommunfullmäktige i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge
kommuner har att utse vardera en styrelseledamot och en suppleant för ITkommuner i Skåne AB. Styrelsen kommer därmed att bestå av fyra ledamöter
och fyra ersättare.
I IT-bolagets ägardirektiv framgår under avsnittet ”styrning och ledning” att
”Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från ägarnas organisationer. De utses
av respektive kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför uppdraget
som del av tjänst utgår inget arvode. En suppleant utsedd av en part kan
endast träda in i stället för en styrelseledamot som utsetts av samma part”.
Kommunfullmäktige utsåg utvecklingsstrateg Irene Nyqvist till ordinarie
ledamot 2018-12-17 § 258. Till suppleant utsågs ekonomichef Olof Olsson
2020-03-30 § 53.
Irene Nyqvist har nu en tjänst som kommundirektör och lämnar därmed sin
plats som ledamot i styrelsen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Kommundirektör Irene Nyqvist entledigas från uppdrag som ledamot
i styrelsen för IT-kommuner i Skånes (Unikom).



Controlleransvarig Pontus Schygge utses som ordinarie ledamot i ITkommuner i Skånes styrelse under resterande del av mandatperioden
2019–2022.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
§ 155, forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-28
Beslutet skickas till
Controller
IT-kommuner i Skåne AB
Höörs kommun
Osby kommun
Östra Göinge kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/339

§ 156 Besvarande av motion från Kristina
Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om
digitaliseringen inom vård och omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om digitaliseringen inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-02 § 192 att motionen fick ställas och
överlämnades till kommunstyrelsen bör beredning. Som ett led i
kommunstyrelsens beredning har motionen översänts till socialnämnden.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:


Motionen avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-08-09 § 165
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 201
Socialnämnden 2021-04-29 § 89
Kommunfullmäktige 2021-09-02 § 192
Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om
digitaliseringen inom vård och omsorg
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2018/160

§ 157 Besvarande av motion från Jan-Åke
Boulkizz (SD) om att Hörby kommun
inrättar en ungdomsbrandkår
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:



Motionen bifalles.
Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att
tillsammans med Räddningstjänsten Skånemitt och extern förening
eller föreningar starta en ungdomsbrandkår.

Sammanfattning av ärendet
Räddningschefen har i yttrande daterat 2021-01-19 ställt sig positiv till
förslaget om inrättande av ungdomsbrandkår. Med hänvisning till att
räddningstjänsten i nuläget verkar i tillfälliga lokaler saknas förutsättningar i
nuläget. När permanent brandstation är på plats bör kommunen mot
bakgrund av yttrandet utreda frågan vidare. Detta genom att t ex kultur- och
fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheten att tillsammans med extern
förening/ar starta en ungdomsbrandkår.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:



Motionen bifalles.
Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att
tillsammans med Räddningstjänsten Skånemitt och extern förening
eller föreningar starta en ungdomsbrandkår.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-08-10 § 166
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 165
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-25
Yttrande, Räddningstjänsten Skånemitt, 2021-01-19
Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 83
Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) om att Hörby kommun inrättar en
ungdomsbrandkår

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige

§ 157, forts
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Räddningstjänsten Skånemitt
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/337

§ 158 Besvarande av motion från Kristina
Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om
hyra inom socialförvaltningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om hyra inom socialförvaltningen. Kristdemokraterna
föreslår att - kunder i ovan situation föreslås mantalsskriva sig på svenska
kyrkan i syfte att öka ekonomisk självständighet hos kunden samt att annan
kund kan beredas lägenhet/boenderum - om kunden eller anhörig tömmer en
lägenhet/boenderum inom 2 veckor faller kommunens anspråk på resterande
hyra i syfte att annan kund bereds lägenhet/boendeplats
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:


Motionen avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-08-09 § 167
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 202
Socialnämnden 2021-04-29 § 90
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2019-10-22
Kommunfullmäktige 2019-09-02 § 190
Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om hyra inom
socialförvaltningen
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/156

§ 159 Besvarande av motion från Lillemor Widh
(S) angående bygglekplats
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlagen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion angående bygglekplats.
Kommunfullmäktige har beslutat 2019-03-25, § 85 (dnr KS 2019/156) att
motionen får ställas och att den överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen till tekniska nämnden för
yttrande.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att motionen avslås.
Hans Frank (L) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av
beslutsunderlaget.
Uno Hansson (V) yrkar bifall till Lillemor Widhs yrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Hans Franks återremissyrkande (L).
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Ingela Brickling (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Lillemor Widh (S) yrkar bifall till Hans Franks (L) återremissyrkande.
Uno Hansson (V) yrkar bifall till Hans Franks återremissyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer Hans Franks (L) återremissyrkande under proposition och
finner att detta avslås.
Votering begärs.
Omröstning
Den som vill avslå Hans Franks (L) återremissyrkande röstar ”Ja” och den
som vill bifalla Hans Franks (L) återremissyrkande röstar ”Nej”. Då
voteringen utfaller 27 Nej-röster, 12 Ja-röster och 1 avstår, beslutar
kommunfullmäktige att ärendet återremitteras. För att se hur ledamöterna
röstar, se voteringsbilaga under protokollsbilagor i slutet av protokollet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
§ 159, forts

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-08-09 § 168
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 §203
Tekniska nämnden 2021-04-22 § 62
Kommunfullmäktige 2019-03-25 §85
Motion från Lillemor Widh (S) angående Bygglekplats.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/055

§ 160 Besvarande av motion från Renaldo
Tirone (S) och Henrik Andersson (S) om att
kompensera föräldrar som tar ansvar
under pandemin
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att
vårdnadshavare som hållit sina 15 timmars förskolebarn hemma samt som gör
det i framtiden på grund utav kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningens
vädjan ska slippa erlägga avgift för förskoleplatsen.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att:


Motionen avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2021-08-09 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 204
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-23 § 10
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige 2021-01-25 § 16
Motion från Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) om att
kompensera föräldrar som tar ansvar under pandemin
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

20 (27)

Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/249

§ 161 Besvarande av interpellation till
socialnämndens ordförande om våld i nära
relationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Med det muntliga och skriftliga svaret från socialnämndens
ordförande, Mona Olin (SD), anses interpellationen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Interpellation har inkommit från Ingela Brickling (C) och Gunvor Håkansson
(C) till socialnämndens ordförande om våld i nära relationer.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:
Med det muntliga och skriftliga svaret från socialnämndens ordförande, Mona
Olin (SD), anses interpellationen vara besvarad.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation om våld i nära relationer, 2021-08-30
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 140
Interpellation till socialnämndens ordförande, Mona Olin (SD), 2021-06-14
Beslutet skickas till
Interpellanten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/250

§ 162 Besvarande av interpellation till
socialnämndens ordförande om riktat
statsbidrag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Med det muntliga och skriftliga svaret från socialnämndens
ordförande, Mona Olin (SD), anses interpellationen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Interpellation har inkommit från Ingela Brickling (C) och Gunvor Håkansson
(C) till socialnämndens ordförande om riktat statsbidrag.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Med det muntliga och skriftliga svaret från socialnämndens
ordförande, Mona Olin (SD), anses interpellationen vara besvarad.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation om riktat statsbidrag, 2021-08-30
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 139
Interpellation till socialnämndens ordförande, Mona Olin (SD), 2021-06-14
Beslutet skickas till
Interpellanten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/269

§ 163 Motion från Gert Nygren (SPI), Percy
Hallqvist (SPI) och Bengt Bengtsson (SPI)
om att ta fram en uppförandekod för
förtroendevalda i nämnder och styrelser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Gert Nygren (SPI), Percy Hallquist (SPI) och
Bengt Bengtsson (SPI) om uppförandekod för förtroendevalda i nämnder och
styrelser.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-06-28
Motion från Gert Nygren (SPI), Percy Hallqvist (SPI) och
Bengt Bengtsson (SPI) om att ta fram en uppförandekod för
förtroendevalda i nämnder och styrelser, 2021-06-24
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/274

§ 164 Medborgarförslag om externa köpcentrum
i Hörby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit med förslag att avbryta projektering för
kommande livsmedelsaffär mellan Hörby och Osbyholm.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-07-05
Medborgarförslag, 2021-07-02
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/301

§ 165 Medborgarförslag om Förbättrad
skatepark, betongpark
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslaget skickas till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit med förslag att bygga en förbättrad skatepark
i Hörby kommun.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslaget skickas till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-08-16
Medborgarförslag om Förbättrad skatepark, betongpark
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/304

§ 166 Medborgarförslag om hundlatrin m.m. i
Lyby kyrkby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslaget skickas till tekniska nämnden för beredning och
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bland
annat bygga en hundlatrin i Lyby kyrkby.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Medborgarförslaget skickas till tekniska nämnden för beredning och
beslut.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-08-16
Medborgarförslag, 2021-08-09
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2021/237

§ 167 Meddelanden kommunfullmäktige juni juli 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Godkänna redovisningen av meddelanden juni-juli månad 2021 för
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
1. MERAB - Svar Självvärdering gällande granskning av intern kontroll.
2. Revisorerna - Revisionsrapport om granskning av digitalisering.
3. Kommunfullmäktige Höörs kommun – Uppsägning av
samverkansavtal och partnerskapsavtal avseende besöksnäringen
Mittskåne.
4. Förvaltningsrätten i Malmö – Förvaltningsrätten avslår överklagandet
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen.
5. Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm – Högsta
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
6. Förvaltningsrätten i Malmö – Förvaltningsrätten avslår överklagandet
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål 7512–21.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:


Godkänna redovisningen av meddelanden juni-juli månad 2021 för
kommunfullmäktige.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställning av meddelanden kommunfullmäktige juni-juli 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-30
Kommunfullmäktige

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLLSBILAGOR
1. Omröstningsbilaga (§ 159)
Omröstningsbilaga
Ledamöter
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)
Jonas Engman (SD)
Mattias Jeppsson (M)
Lars-Göran Ritmer (M)
Anette Persson (M)
Anders Malmgren (M)
Sven-Ingvar Sigvardsson (M)
Gert Nygren (SPI)
Percy Hallquist (SPI)
Bengt Bengtsson (SPI)
Mikael Olsson (KD)
Sandra Vighagen (KD)
Ingela Brickling (C)
Anders Larsson (C)
Paul Jönsson (C)
Gunvor Håkansson (C)
Alling Svensson(C)
Jens Rosberg (L)
Marie Keismar (L)
Hans Frank (L)
Marie Dahlén (L)
Per Persson Landqvist (S)
Henrik Andersson (S)
Tommy Hall (S)
Renaldo Tirone (S)
Lillemor Widh (S)
Anders Johansson (S)
Anette Börjesson (MP)
Uno Hansson (V)
Johan Ohlin (SD)
Total:

Justerande

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X

§ 159
Nej Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

27

1

Utdragsbestyrkande

Sida

27 (27)

