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Gert Nygren (SPI)
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(V)

Övriga deltagande

Johan Eriksson, kommundirektör
Magnus Brom VA-chef § 150
Tommy Persson (L), tjänstgörande revisor
Anders Malmgren (M), ej tjänstgörande ersättare
Roland Lindén (S), ej tjänstgörande ersättare
Mariann Frank-Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare
Louise Hedlund (-), ej tjänstgörande ersättare
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Inger Bergfors, assisterande kommunsekreterare
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§ 145 Upprop
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Vid sammanträdet deltar 29 ordinarie ledamöter och 11 tjänstgörande
ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Utse Anette Börjesson (MP) och Bengt Hedlund (SPI) att justera
protokollet tillsammans med ordföranden.
- Justeringen sker på Kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4,
tisdagen den 2 oktober 2018, kl. 08.00.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 147 Sammanträdets kungörande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Sammanträdets kungörande godkänns.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 148 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Godkänna föredragningslistan med följande tillägg:
Ärenden som utgår:
Ärende 18 - Frågor.
Ärende 19 - Avsägelser.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2018-09-24
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§ 149 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Informationen är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S) lämnar följande
information till kommunfullmäktige:
- Information om budgetberedning för budget 2019.
- Kommunkompassen.
- Förenkla helt Enkelt.
- Möte angående centrumombyggnaden.
- Hörby kommuns nya Webb.
- Rekrytering av räddningschef.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

8 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

9 (42)

Sammanträdesdatum

2018-09-24
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2018/202

§ 150 Begäran om indexjustering av
brukningsavgifter för VA-taxan - Hörby
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Brukningsavgifterna i §§ 14-22 i Hörby kommuns VA-taxa indexjusteras
med 3,9 procent.
- Indexjusteringen gäller från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Avgiftsnivåerna i Hörby kommuns VA-taxa har varit oförändrade sedan
senaste justeringen 1 januari 2013. Enligt §22 i VA-taxan sker
indexregleringen av brukningsavgifterna årligen förutsatt att
kommunfullmäktige fastställer indexregleringen före aktuellt årsskifte.
Indexjusteringen har inte genomförts på grund av att det inte funnits behov
av ökade intäkter då ackumulerat resultat arbetats ner. Prognosen för
helåret 2018 innebär ett ackumulerat minusresultat, vilket är anledningen
till att indexjusteringen nu behöver genomföras. Aktuellt index är KPI.
Senaste beslutet om justering med index togs av tekniska nämnden 19
september 2012. Med anledning av det har vi utgått från indextal för
september 2012 (314,81) och jämfört med indextal för april 2018 (327,10)
vilket ger en indexjustering på 3,9 %.
Förslag till nya avgiftsnivåer för anläggningsavgifter från 1 januari 2019,
för att kunna finansiera beslutad utbyggnad, kommer upp för beslut efter
sommaren 2018.
Arbete med ny taxekonstruktion och bestämmelser att gälla från 1 januari
2020 pågår med ambition att tas upp för beslut under mandatperioden.
Prognos för kommande års justeringar kommer då också att ges.
Kommunfullmäktige har den 27 augusti 2018, § 132, beslutat återremittera
ärendet till VA-GIS-nämnden för en ekonomisk redovisning över varför
höjningen med 3,9 procent behövs.
VA-GIS-nämnden har inkommit med kompletterande information enligt
följande.
- Ett minusresultat ska för VA-verksamheten över en 3-årsperiod återställas
om man inte väljer att skattesubventionera verksamheten. Om kostnader
eller intäkter inte justeras inom perioden ska underskott täckas av

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2018-09-24
Kommunfullmäktige
skattemedel och vid överskott ska detta återbetalas till VA-kollektivet.

§ 150, forts.
- Prognosen för helåret 2018 innebär att tidigare upparbetat
resultat försvinner och ett ackumulerat minusresultat erhålls på 250 tkr.
- För 2019 förloras intäkter på cirka 900 tkr då faktiskt kostnad för
brandposter kommer debiteras Räddningstjänsten istället för som idag
schablonkostnad på 1100 tkr/år, enligt beslut i kommunstyrelsen i Hörby.
- 2017 beslutade kommunfullmäktige i Hörby en VA-plan för kommunen.
Åtgärdsplanen i denna innebär en ökad investeringsnivå och ett antal
insatser som ska genomföras. Bland annat är det beslutat att en person ska
anställas under 1-2 år för att komplettera ledningsregistret, merkostnad på
cirka 550 tkr/år.
- En långsiktig investeringsplan är framtagen för VA-verksamheten.
Denna innebär att investeringsnivån höjs från 5-10 miljoner per år till 2530 miljoner på år. Detta kommer att öka VA-kollektivets
kapitaltjänstkostnader.
- Ovanstående förändringar kommer endast delvis finansieras via
indexjustering. Nya avgiftsnivåer från och med 1 januari 2020 kommer att
presenteras för politisk behandling hösten 2018.
VA-chef Magnus Brom lämnar information i ärendet till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 215.
Tjänsteskrivelse från VA-GIS nämnden daterad 2018-09-06.
Hörby kommuns VA-taxa http://www.mittskanevatten.se/downloads/Taxa-Horby.pdf
Hörby Taxa 130101 - 20180521 (gulmarkerat är efter indexjustering)
Prognos för helåret Hörbys VA-kollektiv https://www.mittskanevatten.se/wp-content/uploads/JuniMittska%CC%8Ane-Vatten-20180705.pdf
Kommunstyrelsen (2018-04-09 KS §99) Beslut , Dnr KS 2018/085.
Kostnadsmodell för brandposter i Höör och Hörby kommun 2019
Åtgärdsplan 20160706.pdf (Åtgärdsplan del av VA-plan för åren 20172019
Investeringsplan Mittskåne Vatten 2019 - 20180521.pdf
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 132.
Beslutet skickas till
VA-GIS-nämnden.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

11 (42)

Sammanträdesdatum

2018-09-24
Kommunfullmäktige
Dnr KS 2018/101

§ 151 Motion från Kristina Holmqvist (M) om
ljudutsändning från fullmäktige i Hörby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen avslås med motiveringen att en ljudutsändning sannolikt blir
nästan lika kostsam som sändning av både bild och ljud, men blir mindre
attraktiv och intressant för medborgaren. Det förväntade publikantalet för
en sådan tjänst är därför mycket låg.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Holmqvist (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om
ljudutsändning från fullmäktige i Hörby. Tidigare motion från Stefan Borg
(SD) för webbutsändning av bild och ljud för kommunfullmäktige avslogs.
En ljudutsändning blir sannolikt nästan lika kostsam som sändning av både
bild och ljud, men blir mindre attraktiv och intressant för medborgaren. Det
förväntade publikantalet för en sådan tjänst är därför mycket låg.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 224.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-15, § 304.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2018-06-20.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 59.
Motion från Kristina Holmqvist (M) om ljudutsändning från fullmäktige i
Hörby.
Beslutet skickas till
Motionären.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/438

§ 152 Förslag till arvodesreglemente inför
mandatperioden 2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Godkänna förslag till arvodesreglemente daterat 2018-08-08 med tillägget
att arvodesgruppen får i uppdrag att komma in med ett kompletterande
förslag gällande arvode för överförmyndarnämnden och den föreslagna
gemensamma nämnden för VA och räddningstjänst för Hörby och Höörs
kommuner.

Sammanfattning av ärendet
Inför valet 2018 har en arvodesgrupp tillsatts för att lämna ett förslag till
arvodesreglemente för mandatperioden 2019-2022. I ärendet föreligger
förslag till arvodesreglemente.
Arvodesgruppens ordförande Gunnar Bergquist (S) informerar
kommunfullmäktige om att kompletteringen gällande arvode för
överförmyndarnämnden och den föreslagna gemensamma nämnden för VA
och räddningstjänst för Hörby och Höörs kommuner kommer upp till
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10 § 225.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-15, § 305 .
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2018-08-08.
Förslag till arvodesreglemente daterat 2018-08-08.
Gällande arvodesreglemente 2014-11-24, § 164.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-25, § 211.
Beslutet skickas till
Berörda nämnder.
Ekonomiavdelningen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/206

§ 153 Ansökan om utökad budgetram för
gruppbostad enligt LSS
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Avslå socialnämndens anhållan om utökat kommunbidrag om 600 tkr.
- Socialnämnden kan informera budgetberedningen om behovet inom LSSområdet inför budget 2019.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har 2018-05-29, § 112, beslutat ansöka om utökad
budgetram avseende hyreskostnad för gruppbostad enligt LSS med 600 tkr
för att kunna upprätta en gruppbostad med plats till 6 boende enligt
gällande lagstiftning.
Kommunens LSS-avgift för 2017-2018 har minskat med 3,7 mkr.
Socialnämnden har tillförts 6,8 mkr i kommunbidragsjusteringar för LSSverksamhet under samma period.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelses beslut 2018-09-10 § 227.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-15, § 298.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2018-06-13 .
Socialnämndens beslut 2018-05-29, § 112.
Beslutet skickas till
Socialnämnden.
Ekonomiavdelningen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/207

§ 154 Ansökan om utökad budgetram för
servicebostäder enligt LSS
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Avslå socialnämndens anhållan om utökat kommunbidrag på 1 980 tkr,
för att etablera ytterligare servicebostäder LSS med tillhörande
baslägenhet.
- Socialnämnden kan informera budgetberedningen om behovet inom LSSområdet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har anhållit om utökat kommunbidrag för ökade kostnader
i socialförvaltningen för att tillskapa ytterligare servicebostäder LSS med
tillhörande baslägenhet. Från socialnämndens skrivelse: Enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9§9 Bostad
med särskild service för vuxna, ska kommuner inom 3 månader tillgodose
den sökandes behov av en bostad. Hörby kommun kan inte verkställa
beslut gällande servicebostäder eftersom inga bostäder med särskild service
finns. Kommunen riskerar vitesföreläggande från Inspektionen för Vård
och Omsorg (IVO). Hörby kommun får inte heller ta del av pengar i
utjämningssystemet. Utjämningssystemet syfte är att bl a tillgodose en
jämlik och rättvis tillgång på stöd och service till målgruppen i hela landet.
Idag finns det 4 icke verkställda beslut som kommunen riskerar
vitesföreläggande för från IVO. Kostnad per år och individ för ett icke
verkställt beslut är ca 900 000 kr.
Byggmästaregatans LSS boende, 6 boende, flyttas över till nytt
serviceboende på ”Statoil” och därmed används befintlig personal men viss
utökning inom personalen krävs för att tillgodo se det utökade antalet
brukare. Den ökade kostnaden medför samtidigt en beräknad reducering av
utbetalningen till LSS-utjämningssystemet på kommunnivå med 6 900 tkr
per år vilket medför ett beräknat positivt nettobidrag till kommunen med 4
920 tkr per år.
Ekonomiavdelningen har i tjänsteskrivelse daterad 2018-06-07 yttrat sig
över ärendet.
Ekonomiavdelningen informerar om att medel saknas för att tillgodose
socialnämndens anhållan. Det är av stor vikt att varje nämnd hanterar
verksamheten inom den ram som kommunfullmäktige fastställt. Det är känt
att verksamheterna inom socialnämnden/förvaltningen är svåra att förutse

Justerande

Utdragsbestyrkande
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och styra ekonomiskt.

§ 154, forts.
Trots detta ska nämnden/förvaltningen med alla medel styra och hantera
utvecklingen inom ramen för de tilldelade medel som anvisats av
kommunfullmäktige.
I socialnämndens skrivelse framgår det att ”Hörby kommun får inte heller
ta del av pengar i utjämningssystemet”. Detta är rätt då Hörby kommun är
en nettobetalande kommun till det nationella avgiftssystemet för LSS.
Ekonomiavdelningen har tidigare meddelat att bedömningar gällande
kommunens LSS-avgift och dess förändring över åren inte ska göras inom
socialförvaltningen. Kommunens ekonomiavdelning får rapporter om
avgiftens storlek och tar med det i den kommunövergripande analysen
inför kommande budgetår.
Yrkanden
Uno Hansson (V) yrkar att socialnämndens budgetram för servicebostäder
enligt LSS utökas med 1 miljon kronor.
Susanne Meijer (S) yrkar avslag på Uno Hanssons (V) yrkande samt yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och Uno Hanssons (V) yrkande om
utökad budgetram och finner majoritet för kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10 § 228.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-15, 299.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2018-06-07.
Socialnämndens beslut 2018-05-29, § 113.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen.
Socialnämnden.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2017/449

§ 155 Ärende om verksamhetsinriktning på
Önnebo
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Reservation mot beslutet
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2017 har vård-och omsorgsverksamheten, VOMS, anpassat
sitt arbetssätt för att bättre kunna möta de behov som finns och som från
och med årsskiftet 2017/2018 kommer att kräva ytterligare anpassning till
en mer ändamålsenlig resursanvändning.
VOMS kommer, från och med 1 januari 2018, behöva hantera ökade krav i
ny lagstiftning. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård, vilket kommer att medföra ett snabbare flöde med kortare
ledtider från sjukhus till vård i kommunen, samt möta utmaningarna i det
nya Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan region Skåne och kommunerna. Då
ställs krav på förändringar vad gäller arbetssätt och organisation.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 32 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen har
begärt att socialnämnden ska bereda ärendet ytterligare.
Yrkanden
Gunvor Håkansson (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen på grund av ny lag om trygghetsbostäder 2019-04-01.
I andra hand yrkas att Önnebo skall vara kvar som särskilt boende.
Kristina Hansen (KD) yrkar att ärendet återremitteras samt att Önnebo
skall vara särskilt boende och att kommunfullmäktige tar
inriktningsbeslutet och inte socialnämnden.
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
samt att ärendet skall avgöras idag.
Gert Nygren (SPI) yrkar att ärendet skall återremitteras till
kommunstyrelsen.
Uno Hansson (V) yrkar att ärendet skall avgöras idag.
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§ 155, forts.
Stefan Borg (SD) yrkar att ärendet skall återremitteras eftersom det
föreligger en ny lagstiftning inom kort.
Lena Rosvall (S) och Jörgen Leufstedt (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hans Frank (L) begär ajournering.
Birger Larsson (L) stöder Gunvor Håkanssons (C) yrkande om återremiss.
Beslutsordning
Efter ajournering och avslutad överläggning ställer ordföranden
proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner
majoritet för att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall återremitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 229.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-29, § 335.
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-08-17 inklusive
bilagor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-15, § 300.
Socialnämndens beslut 2018-05-29, § 111.
Kalkyl merkostnader Önnebo version 2018-05-16.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 32.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Socialnämnden.
_____
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Dnr KS 2017/092

§ 156 Införande av Lagen om valfrihet (LOV)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30, § 148 dnr 2009/138
och kommunfullmäktiges beslut 2012-06-20, § 113 (dnr 2012/138)
gällande införandet av lagen om valfrihet, då budgetering saknas.
Reservation mot beslutet
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och SPI reserverar sig muntligt
mot beslutet.
Centerpartiet lämnar följande skriftliga reservation:
Vi vill ge makt till brukaren. Vården och omsorgen betalas med
skattepengar,
men det betyder inte att det är det offentliga som måste utföra det. I dag
finns
både offentliga, ideella och privata utförare i Sverige.
Fortfarande är det biståndsbedömaren som tar alla besluten.
Man betalar lika mycket vem som än utför det.
Det skapar också nya företag, nya arbetsmarknader och ökar
jämställdheten.
Det kan finnas intresse att starta små företag i byarna vilket gjorts i t ex
Östra Göinge o Höör.
LOV finns i 161 kommuner i Sverige.
Att individer ges möjlighet att välja och främja mångfald bland utförare är i
Linje med socialtjänstlagens delaktighet och medinflytande.
Vid upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) är ersättningen för en
insats
satt på förhand, vilket gör att utförare konkurrerar med den kvalitet de kan
erbjuda för samma peng.
Det finns i utredningen från företaget inRikta påpekandet att det kan bli
gränsdragningsproblem som medför kostnader om bara service införs.
Utredning har inte gjorts om både hemtjänst service, om vårdnad och
delegerad hemsjukvård.
Det kan också finnas minskade kostnader för Hörby kommun och brukaren
om fler går över till att bara köpa servicetjänsterna genom att utnyttja
RUTavdraget, vilket utredaren påpekar i rapporten. Utredningen tar inte upp
fördelarna med LOV.
Jag påpekade i talarstolen också att tjänsteskrivelsen Konsekvensutredning
Eva Klang Vänerklint 2018-08-16 är ställd till socialnämnden.
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I denna skrivelse står
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna
konsekvensutredning till Kommunfullmäktige för vidare behandling.

§ 156, forts.
OBS: ärendet har inte varit uppe på socialnämndens arbetsutskott 2018-0816
Vilket jag påpekade på KF 2018-09-24 och skäl för återremiss. Ärendet har
inte heller varit uppe på Sn 2018-08-30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26, § 29, att återremittera ärende
KS 2017/092 till Kommunstyrelsen avseende införande av LOV för
ytterligare beredning inkluderande en konsekvensutredning.
Kommunstyrelsens uppdrag har vidaredelegerats till Socialnämnden.
Socialförvaltningen har tagit fram Konsekvensutredning avseende
införande av LOV (2018-06-05).
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att en
aktuell utredning bör göras över vad kommunens olika stödinsatser kostar
per timme. När utredningen är klar och kvalitetssäkrad bör en
kostnadsjämförelse ske med kommuner som har liknande förutsättningar
som Hörby kommun. I andra hand yrkas avslag.
Gunvor Håkansson (C) yrkar i första hand återremiss på grund av felaktig
tjänsteskrivelse 2018-08-16. I andra hand yrkas bifall till Stefan Borgs
(SD) yrkanden.
Yvonne Kulstad (C) stöder Stefan Borgs (SD) yrkande om återremiss.
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslagtill beslut och
att ärendet skall avgöras idag.
Hans Frank (L) och Jörgen Leufstedt (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kristina Hansson (KD) yrkar i första hand återremiss och i andra hand
avslag.
Gert Nygren (SPI) yrkar att ärendet skall återremitteras.
Beslutsordning
Efter ajournering återupptas ärendet.
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Proposition 1
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först proposition på om
ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner majoritet för att
ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs.

§ 156, forts.
Proposition 2
Härefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkandet om avslag och finner
majoritet för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Omröstning
Omröstning 1
Följande omröstningsproposition godkänns.
Den som stöder yrkandet om återremiss röstar ja.
Den som vill att ärendet skall avgöras idag röstar nej.
Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 19 nej-röster. Tre ledamöter
avstår från att rösta.
Ja röstar Thore Lennartsson (C), Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C),
Anders Larsson (C), Alling Svensson (C), Yvonne Kulstad (-), Kristina
Hansen (KD), Gerty Holst (-), Svend Östergaard (SD), Johan Ohlin (SD),
Sten-Erik Månsson (SD), Jan-Åke Boulkizz (SD), Stefan Borg (SD),
Anette Persson (M), Göran Håkansson (M), Jan Möller (SPI), Bengt
Hedlund (SPI) och Gert Nygren (SPI).
Nej röstar Susanne Meijer (S), Lena Rosvall (S), Henrik Andersson (S),
Lillemor Widh (S), Håkan Hansson (S), Rune Olsson (S), Gunnar
Bergquist (S), Renaldo Tirone (S), Anders Johansson (S), Birger Larsson
(L), Hans Frank (L), Anette Börjesson (MP), Jörgen Leufstedt (MP), Bertil
Andersson (-), Jan Lind (-), Ferid Vänerklint (-), Bo Lilja (M), Uno
Hansson (V) och Tommy Hall (S).
Jens Rosberg (-), Stefan Jepson (-) och Birger Torkildsen (-) avstår från att
rösta.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning 2
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Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet om avslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 20 ja- röster och 16 nej-röster. Fyra ledamöter
avstår från att rösta.
Ja röstar Susanne Meijer (S), Lena Rosvall (S), Henrik Andersson (S),
Lillemor Widh (S), Håkan Hansson (S), Rune Olsson (S), Gunnar
Bergquist (S), Renaldo Tirone (S), Anders Johansson (S), Birger Larsson
(L), Hans Frank (L), Anette Börjesson (MP), Jörgen Leufstedt (MP), Bertil
Andersson (-),

§ 156, forts.
Jan Lind (-), Anette Persson (M), Ferid Vänerklint (-), Bo Lilja (M), Uno
Hansson (V) och Tommy Hall (S).
Nej röstar Thore Lennartsson (C), Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson
(C), Anders Larsson (C), Alling Svensson (C), Yvonne Kulstad (-),
Kristina Hansen (KD), Svend Östergaard (SD), Johan Ohlin (SD), StenErik Månsson (SD), Jan-Åke Boulkizz (SD), Stefan Borg (SD), Göran
Håkansson (M), Jan Möller (SPI), Bengt Hedlund (SPI) och Gert Nygren
(SPI).
Gerty Holst (-), Jens Rosberg (-), Stefan Jepson (-) och Birger Torkildsen () avstår från att rösta.
Kommunfullmäkti8ge beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 230.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-29, § 336.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-15, § 301.
Skrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-08-16.
Socialnämndens beslut 2018-06-21, § 130.
Konsekvensutredning avseende införande av LOV daterad 2018-06-05.
Rapport angående LOV från Inrikta.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-26, § 29.
Beslutet skickas till
Socialnämnden.
_____
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Dnr KS 2017/155

§ 157 Förvärv av fastigheten Hörby Bosjö 5
(Ernst Ahlgrensgatan 3) - kopplad till HVBverksamhet - Fråga om rättelse av upphävt
beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 73, att förvärva fastigheten
Hörby Bosjö 5 på Ernst Ahlgrensgatan 3 i Hörby för ändamålet att
socialnämnden ska kunna driva etableringsboende i fastigheten. Beslutet
har överklagats med åberopande av att fastighetsbeteckningen inte framgått
av fullmäktiges kungörelse.
Förvaltningsrätten i Malmö upphävde beslutet genom dom meddelad 201712-19. Skälet för avgörandet var att det i kungörelsen till sammanträdet
inte framgått vilken fastighet beslutet rörde sig om eller var den är belägen.
Kommunen har överklagat beslutet till kammarrätten, som 2018-03-22
beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens beslut
överklagades av kommunen till Högsta förvaltningsdomstolen, som 201805-25 beslutat att inte meddela kommunen prövningstillstånd.
Enligt övergångsbestämmelserna till den nya kommunallagen (2017:725)
gäller den tidigare kommunallagen (1991:900) fortfarande för
överklagande av beslut som tillkännagetts före ikraftträdandet. Den nya
kommunallagen trädde i kraft 2018-01-01 och det överklagade beslutet
tillkännagavs under 2017. Det är således den tidigare kommunallagens
bestämmelser som ska tillämpas. I 10 kap 15 § kommunallagen (1991:900)
anges att om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som vunnit laga
kraft och om beslutet redan har verkställts, skall det organ som fattat
beslutet se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är
möjligt.
(Motsvarande och likalydande bestämmelse finns även i den nya
kommunallagen 13 kap 15 §.)
Mot bakgrund av att beslutet upphävts med anledning av att
fastighetsbeteckningen inte framgått av kungörelsen föreslås att ärendet
åter tas upp för beslut i kommunfullmäktige med angivande av
fastighetsbeteckning och adress i kungörelsen. Kommunen måste
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därigenom anses ha fattat ett rättelsebeslut i enlighet med kommunallagens
bestämmelser.
§ 157, forts.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att ärendet skall återremitteras med följande
motivering:
1. Låta juridiskt pröva om köpeavtalet som undertecknades den 31 juli
2017 utgör giltigt underlag för lagfart.
För det fall att det är giltigt i föreliggande form, återkomma med förslag till
kommunfullmäktige att besluta:
2. Förvärva fastigheten Hörby Bosjö 5 för 5.858.000 kr och
3. Ansöka hos inskrivningsmyndigheten om lagfart på förvärvet av
fastigheten.
4. Att inför fullmäktige redovisa ev. tillkommande straffavgifter för
försenad ansökan om lagfart.
Gert Nygren (SPI) ställer sig bakom Stefan Borgs (SD) återremissyrkande.
Susanne Meijer (S) begär ajournering.
Hans Frank (L) och Uno Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Efter ajourneringen yrkar Susanne Meijer (S) bifall till återremissyrkandet.
Beslutsordning
Ärendet återupptas.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet
skall återremitteras eller avgöras idag och finner majoritet för att ärendet
skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall återremitteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 231.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-29, § 338.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2018-08-14.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 73 med tillhörande
beslutsunderlag.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2018-05-25, mål nr 2152-18.
Köpeavtal avseende fastigheten Hörby Bosjö 5.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
_____
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Dnr KS 2018/126

§ 158 Reglemente för bygg- och miljönämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Byggnadsnämnden och miljönämnden ska slås samman och att den nya
nämnden får namnet bygg- och miljönämnden.
- Den nya nämnden ska bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare samt
- att reglementet i övrigt för den nya nämnden ska utgöras av en ren
sammanläggning av de uppgifter som de båda nämnderna har idag under
avdelning A i respektive nämnds nuvarande reglemente samt de allmänna
bestämmelserna under avdelning B som idag är likalydande i båda
reglementena.
Reservation mot beslutet
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Gerty Holst (-)
reserverar sig mot beslutet om antalet ledamöter och ersättare i bygg-och
miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Efter förslag från den politiska organisationsgruppen beslöt
kommunfullmäktige 2017-08-28, § 98, att miljönämnden och
byggnadsnämnden ska slås samman till en nämnd och att beslutet träder i
kraft 1 januari 2019.
Miljönämnden och byggnadsnämnden har 2018-06-13 respektive 2018-0620 som ett led i beredningen av ärendet fattat likalydande beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att den nya nämnden enligt ett ”alternativ 1”
ska få namnet miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ska enligt
förslaget ha 9 ledamöter och 9 ersättare samt att nämnden ska vara
kommunens samordnande organ i miljöstrategiska frågor och samordnande
organ för den översiktliga fysiska planeringen. Motsvarande uppgift
föreslås tas bort från kommunstyrelsens reglemente.
I underlaget till ovanstående beslut fanns även ett ”alternativ 2” som
utgjorde ett förslag om en renodlad myndighetsnämnd, bygg- och
miljönämnden.
Organisationsgruppens förslag, som kommunfullmäktige fastställt, säger
endast att de båda nuvarande nämnderna ska slås samman. Förslagen från
miljönämnden och byggnadsnämnden, framförallt enligt ”alternativt 1”,
innebär en utvidgning och ett avsteg från organisationsgruppens förslag.
Mot denna bakgrund föreslås att den nya nämnden ska benämnas bygg-
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2018-09-24
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och miljönämnden och att reglementet ska utgöras av en sammanläggning
av de båda nämndernas nuvarande uppgifter i respektive nämnds
reglementen.

§ 158, forts.
Den nya nämnden föreslås vara sammansatt av 9 ledamöter och 5 ersättare.
Yrkanden
Alling Svensson (C) yrkar att antalet ledamöter skall vara 9 och antalet
ersättare 7.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkandet om utökande av antalet
ledamöter och ersättare och finner majoritet för bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som stöder yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
röstar ja.
Den som stöder yrkandet från Alling Svensson (C) röstar nej.
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 12 nej-röster.
Ja röstar Susanne Meijer (S), Lena Rosvall (S), Henrik Andersson (S),
Lillemor Widh (S), Håkan Hansson (S), Rune Olsson (S), Gunnar
Bergquist (S), Renaldo Tirone (S), Anders Johansson (S), Birger Larsson
(L), Hans Frank (L), Svend Östergaard (SD), Johan Ohlin (SD), Sten-Erik
Månsson (SD), Jan-Åke Boulkizz (SD), Bertil Andersson (-), Stefan Borg
(SD), Jan Lind (-), Anette Persson (M), Jens Rosberg (-), Göran Håkansson
(M), Stefan Jepson (-), Ferid Vänerklint (-), Bo Lilja (M), Jan Möller (SPI),
Bengt Hedlund (SPI), Gert Nygren (SPI) och Tommy Hall (S).
Nej röstar Thore Lennartsson (C), Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson
(C), Anders Larsson (C), Alling Svensson (C), Yvonne Kulstad (-), Anette
Börjesson (MP), Jörgen Leufstedt (MP), Kristina Hansen (KD), Gerty
Holst (-), Birger Torkildsen (-) och Uno Hansson (V).
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 232.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-29, § 332.
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2018-08-24.
Förslag till Reglemente för Bygg- och miljönämnden.
Miljönämndens beslut 2018-06-30, § 70, med tillhörande tjänsteskrivelse .
Byggnadsnämndens beslut 2018-06-20, § 116, med tillhörande
tjänsteskrivelse
Nu gällande reglementen för miljönämnden och byggnadsnämnden.

§ 158, forts.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 98, med tillhörande
beslutsunderlag.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden.
Miljönämnden.
_____
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Dnr KS 2018/245

§ 159 Namnbyte på del av Ystadsvägen samt
ändrad utsträckning av Lybyvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Ystadsvägen på sträckan från Lybyvägen till riksväg 13 byter namn till
Georgshillsvägen samt att Ystadsvägen på sträckan från Georgshillsvägen
(föreslaget namn) till Nygatan byter namn till Lybyvägen.

Sammanfattning av ärendet
Under de senaste åren har två korsningar i anslutning till Ystadsvägen
byggts om vilket påverkat trafikflödena och gatustrukturen i den
omfattning att nuvarande gatunamn/gatusträckningar inte upplevs som
logiska.
Ärendet om namnbyte har hanterats av byggnadsnämnden som föreslår att
del av Ystadsvägen, från Lybyvägen till rv 13 i Hörby, byter namn till
Georgshillsvägen samt att del av Ystadsvägen, från Georgshillsvägen
(föreslaget namn) till Nygatan, byter namn till Lybyvägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 234.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-15, § 309.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2018-08-06.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
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Dnr KS 2018/088

§ 160 Motion från Birger Larsson (L) angående
utveckling av centrum i Hörby
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad med det i tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14
anförda.

Sammanfattning av ärendet
Birger Larsson (L) har inkommit med en motion angående utveckling av
centrum i Hörby.
Kommunfullmäktige har 2018-03-26, § 57, beslutat att motionen får ställas
samt överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse daterad 2018-08-14 från
samhällsbyggnadsförvaltningen framtagen i dialog med kultur och fritid
och strategi och utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 239.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-29, § 326.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2018-08-14.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 57.
Motion från Birger Larsson (L) angående utveckling av centrum i Hörby.
_____
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Dnr KS 2018/135

§ 161 Gemensam nämnd för VA och
räddningstjänst för Hörby och Höörs
kommuner med förslag till reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Inrätta en gemensam nämnd med Höörs kommun för vatten, avlopp och
räddningstjänst. Höörs kommun är värdkommun.
2. Nämnden träder i kraft 1 januari 2019.
3. Godkänna reglementet för VA-räddningstjänstnämnden.
4. Kommunerna ska samverka i GIS frågor genom avtal där Höörs
kommun är värdkommun.
5. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Höörs kommun fattar
likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Hörby och Höör har beslutat att samverka i
räddningstjänstfrågor genom en gemensam nämnd. Respektive kommun
antog i december 2017 en avsiktsförklaring för denna samverkan.
Ursprungsförslaget var att räddningstjänsten skulle ingå i den
gemensamma nämnd som idag ansvarar för vatten, avlopp och GIS frågor.
Utifrån ett beredningsförfarande där dialog förts med förtroendevalda från
båda kommunerna den 5 april 2018, dialog med kommunstyrelsens
arbetsutskott från respektive kommun den 14 maj 2018 och ett yttrande
från VA-GIS nämnden konstateras att
- GIS-frågorna rekommenderas drivas genom avtal kommunerna emellan
där det politiska ansvaret för avtalet ligger hos respektive kommunstyrelse.
Höörs kommun är värdkommun för verksamheten.
- Räddningstjänst och vatten och avlopp rekommenderas drivas som en
gemensam nämnd med Höörs kommun som värdkommun.
Detta förslag har överlämnats till respektive kommuns fullmäktige för
ställningstagande. Ett reglemente för nämndens verksamhetsområde har
tagits fram som föreslås antas. Godkänner fullmäktige förslaget inleds en
facklig förhandling i båda kommunerna. Vidare tas en modell fram för hur
de ekonomiska kostnaderna ska fördelas.
Kommunfullmäktige i Hörby kommun beslöt 2018-08-27, § 135, att
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Kommunfullmäktige
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ny räddningschef skall

§ 161, forts.
kunna deltaga i utredningen och ett bättre ekonomiskt läge.
När det gäller frågan om att en ny räddningschef ska kunna delta i
utredningen så kan det konstateras att tjänsten som räddningschef för
närvarande är vakant och att rekryteringsarbete pågår. Det går därför inte
att i nuläget involvera en ny räddningschef i utredningsarbetet. Det bör i
sammanhanget understrykas att såväl den tidigare ordinarie
räddningschefen som den tidigare ställföreträdande räddningschefen i hög
grad bidragit i utredningsarbetet och att förslaget om gemensam nämnd till
stor del bygger på deras bedömning om vad som är bäst för verksamheten.
Beträffande den del av återremissen som gäller ekonomi kan konstateras att
VA-verksamheten har egen resultat- och balansräkning som är helt skild
från räddningstjänstens ekonomi. Frågan om ekonomisk redovisning
bedöms därför från professionens sida inte utgöra något hinder för att en
gemensam nämnd skall svara för den politiska styrningen av
verksamheterna. Vidare pågår som nämnts ovan ett arbete med att ta fram
en ekonomisk modell för hur de ekonomiska kostnaderna ska fördelas.
Mot bakgrund av ovanstående har föreslagits att kommunstyrelsen beslutar
att lägga ett nytt förslag till kommunfullmäktige som är likalydande med
det tidigare återremitterade förslaget.
Det noteras att kommunstyrelsen 2018-08-13, § 207, har beslutat att Hörby
kommuns kommunstyrelse ska genomföra en utvärdering av hur nämnden
fungerar efter 2020-01-01.
Yrkanden
Hans Frank (L) och Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-10, § 240.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-03.
Kommunfullmäktige i Höörs kommuns beslut 2018-08-29, § 113.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-08-27, § 135.
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-05.
Reglemente för VA-räddningstjänstnämnden, daterad 2018-06-04.
Tjänsteskrivelse; Politisk styrform för verksamheterna VA, räddningstjänst
och GIS daterad 2018-05-07.
Analys av politisk styrform för verksamheterna VA, räddningstjänst och
GIS, daterad 2018-05-07.
Yttrande VA-GIS, daterad 2018-04-24.
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Beslutet skickas till
Höörs kommun.
_____
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Dnr KS 2018/002

§ 162 Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Utse Kenneth Zandihn (M) till revisor under resterande del av
mandatperioden 2015-2018.

Sammanfattning av ärendet
Leif Rosvall (-) beviljades entledigande från sitt uppdrag som revisor 201806-18, § 118.
Till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti hade inget förslag på ny
revisor inkommit, därför beslutade kommunfullmäktige att ge
valberedningen i uppdrag att arbeta vidare med ärendet och skyndsamt ta
fram förslag till ny revisor så att kommunfullmäktige kan ta beslut vid
sammanträdet i september.
Moderaterna har nominerat Kenneth Zandihn (M) till revisor och
Miljöpartiet har nominerat Jane Cimmerbeck (MP) till revisor.
Valberedningen har vid sammanträde 2018-09-24, § 16, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att utse Kenneth Zandihn (M) till revisor
under resterande del av innevarande mandatperiod 2015-2018.
Yrkanden
Anette Börjesson (MP) och Susanne Meijer (S) yrkar att Jane Cimmerbeck
(MP) skall utses till revisor.
Beslutsordning
Efter att sluten omröstning skett konstateras att det avgivits 23 röster för
Kenneth Zandihn (M) och 15 röster för Jane Cimmerbeck (MP).
Två ledamöter avstod från att lämna förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kenneth Zandihn (M) till revisor
under resterande del av mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-09-24, § 16.
Beslutet skickas till
Kenneth Zandihn (M).
Revisionen.
_____
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§ 163 Motion från Hans Frank (L) angående
boende för medborgare med
funktionshinder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen får ställas.
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna genom Hans Frank har lämnat en motion till
kommunfullmäktige angående boende för medborgare med
funktionshinder.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anslå medel för uppförande av
gruppboende.
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anvisa markområde inom Hörby
tätort och upphandla byggnation av ett gruppboende med en total
byggnadsyta på c:a 400 kvm.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningskontoret daterad 2018-09-21.
Motion från Liberalerna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Hans Frank (L).
_____
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§ 164 Motion från Hans Frank (L) angående
trygghetsboende för äldre
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen får ställas.
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna genom Hans Frank har lämnat en motion till
kommunfullmäktige angående trygghetsboende för äldre.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anvisa markområde inom Hörby
tätort för uppförande av radhus med 30 st. marklägenheter md total
byggnadsyta på c:a 2 100 kvm.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen daterad 2018-09-21.
Motion från Liberalerna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Hans Frank (L)
_____
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§ 165 Motion från Susanne Meijer (S) angående
sammanslagning av pensionärsrådet och
handikapprådet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen får ställas.
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Susanne Meijer har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående sammanslagning av pensionärsrådet och
handikapprådet.
Under den gångna mandatperioden har en samverkan skett mellan
kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S), ansvarig
förhandikapprådet, och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Magnus
Lennartsson (C), ansvarig för pensionärsrådet för att förena råden.
Det har varit ett par gemensamma möten, bjudits in till ett par
gemensamma aktiviteter bl.a. tillgänglighetsdag och dialog angående
funktionshinderpolitiken i kommunen.
Under senare hälften av 2017 och 2018 har det varit mycket få deltagare
från föreningarna i snitt 1 förening per möte. Representationen från
politiken har varit god.
I motionen yrkas:
- att ett nytt råd snarast arbetas fram som omfattar funktionen av ett
sammanslaget handikappråd och pensionärsråd
- att det nya rådet benämnd brukarråd och startar i den nya mandatperioden
- att ett nytt gemensamt reglemente tas för nästa mandatperiod
- att rådet är centralt placerat under kommunstyrelsen som den
övergripande funktionen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen daterad 2018-09-21.
Motion från Socialdemokraterna.
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§ 165, forts.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Susanne Meijer (S).
_____
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§ 166 Motion från Susanne Meijer (S) angående
att inrätta ett Folkhälsoråd och
vidareutveckla folkhälsostrategin med en
folkhälsopolicy antagen av
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen får ställas.
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Susanne Meijer har lämnat en motion till
kommunfullmäktige angående att inrätta ett Folkhälsoråd och
vidareutveckla folkhälsostrategin med en folkhälsopolicy antagen av
kommunfullmäktige.
Folkhälsomyndigheten arbetar för att utveckla och stödja samhällets arbete
med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av
hälsohot. Arbetet ska bidra till ett hållbart samhälle. En folkhälsostrategi
ska ha sin grund i de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder samt i FN:s
barnkonvention där barnperspektivet ska finnas som en röd tråd genom alla
mål.
I motionen yrkas:
- att ett folkhälsoråd inrättas enligt motionens syfte
- att en folkhälsopolicy snarast arbetas fram och presenteras för
kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen daterad 2018-09-21.
Motion från Socialdemokraterna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Susanne Meijer (S).
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§ 167 Motion från Anders Larsson (C) och Paul
Jönsson (C) angående stödköp av svenskt
kött
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen får ställas.
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiets fullmäktigegrupp genom Anders Larsson och Paul Jönsson
har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående stödköp av
svenskt kött.
Sommarens torka har gjort det besvärligt för Sveriges lantbrukare och
köttdjursuppfödare. Grödor torkar bort, det blir brist på foder och ägarna
kan därför tvingas slakta sina djur i förtid. Slaktköerna växer och från
livsmedelsbranschens sida uppmanar man till stödköp av svenskt kött.
I motionen yrkas:
- att kommunen under hösten köper och serverar mer svenskt, helst
lokalproducerat kött, samt
- att tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra dessa inköp och justera
höstens matsedlar med utgångspunkt från detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen daterad 2018-09-24.
Motion från Centerpartiet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Anders Larsson (C).
Paul Jönsson (C).
_____
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§ 168 Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Meddelandet avser kommunfullmäktiges i Hörby kommun beslut 2017-0626 § 73 om att köpa fastigheten Hörby Bosjö 5. Förvaltningsrätten i Malmö
har genom dom 2017-12-19 upphävt beslutet. Förvaltningsrättens beslut
överklagades av kommunen till Kammarrätten i Göteborg som 2018-03-22
beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kommunen fullföljde sin talan
till Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm som 2018-05-25 beslutade
att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför
fast.
Jan-Erik Persson har i skrivelse till förvaltningsrätten anfört att han
överklagar Hörby kommuns beslut att inte fullfölja beslutet från Högsta
förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
Ordföranden meddelar att revisionsrapporten Granskning av attraktiv
arbetsgivare kommer att presenteras för kommunfullmäktige den 29
oktober 2018.
Beslutet skickas till
Revisionen.
_____
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§ 169 Tack till ledamöter, ersättare och
tjänstemän för den gångna
mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Tommy Hall (S) riktar ett tack till kommunfullmäktiges
ledamöter, ersättare och tjänstemän för den gångna mandatperioden samt
meddelar att de nyvalda kommunfullmäktige kommer att ha sitt första
sammanträde den 16 oktober.
_____
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