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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörbysalen 1
Måndagen den 11 november 2019 kl. 14:00–16:50
Ajournering kl. 15:30-15:45, kl. 16:20-16:30

Beslutande

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande
Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande
Stefan Borg (SD)
Mona Olin (SD)
Anders Hansson (SD)
Mattias Jeppsson (M)
Gert Nygren (SPI)
Percy Hallquist (SPI)
Ingela Brickling (C)
Jens Rosberg (L)

Utses att justera

Jens Rosberg (L)

Paragrafer

254–279

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, Ringsjövägen 4, fredagen den 15 november
2019,

kl. 09:00

Sekreterare

Inger Bergfors
Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD)
Justerande

Jens Rosberg (L)

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

Kommunstyrelsen, Hörby kommun
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Renaldo Tirone (S)
Henrik Andersson (S)
Marie Keismar (L)
Övriga deltagande

Astrid Lofs (SD), ej tjänstgörande ersättare
Leif Rosvall (SD), ej tjänstgörande ersättare
Lars Lindwall (M), ej tjänstgörande ersättare
Bengt Hedlund (SPI), ej tjänstgörande ersättare
Mikael Olsson (KD), ej tjänstgörande ersättare
Irene Nyqvist, tf. kommundirektör
Malin Sjöblom, kommunpolis § 257
Dan Bengtsson, säkerhets- och trygghetssamordnare § 257
Magnus Archenholtz, tillförordnad samhällsbyggnadschef § 258
Kristoffer Holm, medborgarförslagsställare § 261
Ida Persson, tillförordnad samhällsbyggnadschef §§ 264-266
Inger Bergfors, sekreterare
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
Ärende
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§ 275

Redovisning av obesvarade medborgarförslag............................................................ 40

§ 276
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen

§ 254 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar 12 ordinarie ledamöter och 1
tjänstgörande ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen

§ 255 Val av justeringsperson
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Jens Rosberg (L) utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
- Justeringen äger rum på Kommunledningsförvaltningen,
Ringsjövägen 4, fredagen den 15 november 2019, kl. 09:00.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen

§ 256 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Föredragningslistan godkänns.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen

§ 257 Presentation av trygghetsmätningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Presentationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunpolis Malin Sjöblom och säkerhets- och
trygghetssamordnare Dan Bengtsson presenterar resultatet av
Trygghetsmätning 2019 för Kommunstyrelsen.
Resultat har förbättrats sedan senaste mätningen, men det är ändå
höga indexvärden, speciellt inom vissa områden.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/233

§ 258 Nytt Särskilt boende - Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Tillförordnade samhällsbyggnadschefen Magnus Archenholtz
presenterar en förstudie om möjligheterna för en eventuell
nybyggnation av äldreboende.
I förstudien redovisas bl.a. kostnadskalkyl om kommunen bygger
äldreboende i egen regi eller extern fastighetsägare/förvaltare
bygger.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/240

§ 259 Besvarande av medborgarförslag om
delaktighet i samhället och en
meningsfullhet i vardagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Det finns idag inga beslut om en byggnation av ett kulturcenter eller
vilka verksamheter ett sådant center skulle innehålla. Vid ett
eventuellt framtida beslut om byggnation är en tidig dialog med
berörda verksamheter avgörande för ett lyckat resultat. Förslaget om
ett café kommer att lyftas upp i den kulturpolitiska arbetsgruppen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Hörby Kommun med
önskemål om att LSS verksamheten får vara delaktiga i planeringen
av ett kulturcenter för möjligheten till ett LSS-café. Detta för att
skapa delaktighet i samhället och en meningsfullhet i vardagen
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-17 att
medborgarförslaget fick ställas och överlämnade ärendet till
Kommunstyrelsen för beredning och beslut
Kommunstyrelsen önskar nu få in ett yttrande från Kultur- och
fritidsnämnden.
Förslagsställaren Kristoffer Holm har inbjudits till kommunstyrelsens
sammanträde för att berätta om sitt medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 411
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-10-08 § 95

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 135
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/045

§ 260 IT kommuner i Skåne AB, breddat ägande
och nya styrdokument
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Kommunfullmäktige godkänner att Osby blir ny delägare till IT
kommuner i Skåne Aktiebolag.
- Kommunfullmäktige godkänner att Osbys inträde sker genom en
nyemission där aktierna omfördelas så att varje delägare äger 1/4 var
samt att aktiekapitalet ändras till 8 miljoner kronor. Detta i enlighet
med avsiktsförklaringen som antogs av kommunfullmäktige 2018 i
samtliga ägarkommuner.
- Kommunfullmäktige antar:
¤ Förslag till nytt aktieägaravtal
¤ Förslag till ny bolagsordning
¤ Förslag till nytt ägardirektiv
- Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de tre
andra kommunerna fattar ett motsvarande beslut.
- Kommunfullmäktige noterar att även bolagets stämma ska
godkänna nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att
det ska bli giltigt för bolaget och dess styrelse.
Kommunstyrelsen beslutar vidare:
- Kommunstyrelsen antar förslag till instruktion (se nedan) för
stämmoombudet under förutsättning att bolagsstämma ska hållas för
att godkänna nyemissionen och anta föreslagna styrdokument.

Sammanfattning av ärendet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Hörby, Höör och Östra Göinge kommuner bildade 2016 ett
gemensamt bolag med namnet IT kommuner i Skåne aktiebolag
(ord.nr 559067-2142).
Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan ska
kunna utveckla informations- och kommunikationsteknik inom
ägarnas verksamheter och inom helägda bolag. Genom att samordna
ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av IT teknik ska
man kunna erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling
Osby kommun har beslutat att man önskar bli delägare i bolaget,
vilket de nuvarande delägarna har ställt sig positiva till.
Kommunfullmäktige i samtliga fyra kommuner antog 2018 en
avsiktsförklaring för ett

§ 260, forts.
breddat ägande. I avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill
utöka ägandet och att utökningen ska ske genom en nyemission.
Former för övertagagandet av Osbys IT-verksamhet klargörs också.
Ambitionen var att övertagandet skulle ske 2019, men
förberedelserna för övertagandet har behövt ytterligare ett år. Nu är
detta klart och Osby önskar inträda kring årsskiftet 2019/2020.
Analys av Osbys IT-verksamhet har gjorts. Förslaget är fortfarande
att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna omfördelas så
att varje delägare äger 1/4 var. Bolagsstyrelsen hanterade frågan
2019-10-03 och ställer sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att
hantera ett utökat verksamhetsområde. Bolagsstyrelsen intygar också
att inga väsentliga händelser har skett i bolaget sedan
årsredovisningen. Utifrån denna bakgrund
föreslås kommunfullmäktige att ägandet utvidgas genom en
nyemission.
Utifrån att Osby blir delägare behöver aktieägaravtal och
bolagsordning revideras. Kommunerna har tagit fram ett förslag som
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige föreslås hanteras. Även ägardirektivet har
reviderats. De nya direktiven har arbetats fram av ägarna och
beskriver deras förväntningar på bolaget fram till 2023. Det beskriver
inriktningen på bolagets uppdrag, den roll bolaget har för ägarnas
utveckling och den samhällsnytta bolaget ska bidra till.
Vidare redovisar direktivet förväntningar på ägarnas styrning och
styrelsens arbete.
Kommunfullmäktige föreslås anta dessa styrande dokument.
För att nyemissionen ska gälla och bolagsordningen samt
ägardirektivet behöver även bolagets stämma hantera dessa frågor.
Kommunstyrelsen föreslås därför anta en instruktion till
stämmoombudet
Instruktion till stämmoombudet
IT kommuner i Skåne aktiebolag (org.nr. 559067-2142) kommer
hålla stämma i december 2019 för att besluta om:
- Godkänna Osby som ny delägare genom nyemission
- Ändring av aktiekapitalet
- Ny bolagsordning för bolaget
- Nytt ägardirektiv för bolaget
Stämmoombudet har att för kommunens räkning rösta för att Osby
inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att stämman
godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.
Tf. kommundirektör Irene Nyqvist föredrar ärendet för
kommunstyrelsen.

§ 260, forts.
Beslutsunderlag

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2019-11-11
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 400
Tjänsteskrivelse 2019-10-15
Avsiktsförklaring 2018
Årsredovisning med balans och resultaträkning (2018)
Revisionsberättelse (2018)
Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att
årsredovisningen blev klar
Yttrande från revisor över styrelsens redogörelse
Aktieägaravtal
Ägardirektiv
Bolagsordning
Instruktion till stämmoombudet
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
IT-kommuner i Skåne AB
Osby kommun
Östra Göinge kommun
Höörs kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/034

§ 261 Besvarande av medborgarförslag om
återinförande av Frågestunden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att inte införa en allmänhetens frågestund vid
kommunfullmäktiges månadsmöten.
- Härmed anses medborgarförslaget besvarat.
Reservation mot beslutet
Marie Keismar (L) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag den 2 januari 2019 anför Jan-Erik Persson att
frågestunden ska återinföras. Medborgare ska ges möjlighet att
muntligt eller skriftligt ställa frågor till kommunfullmäktige vid
månadsmöte oavsett var i kommunen mötet sker. Förslagsställaren
anför att frågestunden ska finnas med på dagordningen vid varje
sammanträde och att det är medborgarnas rättighet att kommunicera
med de styrande i kommunen.
Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att
medborgarförslaget fick ställas och överlämnade ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Yrkanden
Marie Keismar (L) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag till
beslut.
Beslutsordning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de
båda yrkandena och finner majoritet för bifall till förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 387
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen.
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till förslagsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/337

§ 262 VA-taxa 2020 Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att anta förslaget till VA-taxa för 2020 med den ändringen att taxan
för nu gällande anläggningsavgifter enligt paragraferna 6-8 fortsatt
ska gälla för den nya taxan.
Reservation mot beslutet
Jens Rosberg (L) lämnar följande skriftliga reservation:
Liberalerna reserverar sig mot beslutet av flera anledningar. Vi
förespråkar den föreliggande taxemodellen där taxan fördelas enligt
40% på fasta avgifter och 60% via de rörliga. Det ger brukarna en
större möjlighet att själva kunna påverka sina kostnader och främjar
sparsamhet vad gäller vattenförbrukning.
Jag anser även att ärendet var undermåligt föredraget. För det första
så var det föreliggande beslutsförslag på dagordningen felaktigt och
omöjligt att ta ställning till:
”Dnr KS 2018/337 § 243 VA-taxa 2020 Hörby kommun
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Brukningsavgiften i Hörby kommuns VA-taxa höjs från och med 1
januari 2020 till 7 944 kronor.”
För det andra så ”verkade” det beslut som togs av kommunstyrelsen
innebära att VR-nämndens föreliggande förslag för höjning vad gäller
anläggningsavgifter inte antogs i sin helhet, utan fryses till 2019 års
nivåer om jag förstod Stefan Borgs(SD) anförande korrekt. Det
lämnar ett stort hål i MittSkåne Vattens finansieringsbehov och det
hade varit på sin plats med en konsekvensanalys och/eller en
alternativ handlingsplan för att kompensera intäktsbortfallet.”

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
VA/GIS-nämnden förslog ny VA-taxa för Hörby kommun från 1
januari 2020 på sitt sammanträde den 11 december 2018 för
fastställande i fullmäktige.
Ärendet återremitterades till nämnden för VA och räddningstjänst
för en jämförelse av den föreslagna taxan med anläggnings- och
brukningsavgifterna i samtliga skånska kommuner den 13 maj 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde
2019-10-02 § 345 att det ska hållas en workshop angående
anläggningsavgiften.

§ 262, forts.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget till VA-taxa för 2020 med den
ändringen att taxan för nu gällande anläggningsavgifter enligt
paragraferna 6-8 fortsatt ska gälla för den nya taxan.
Jens Rosberg (L) yrkar enligt nedan:
”Liberalerna yrkar på att den föreliggande modellen där taxan
fördelas enligt 40% på fasta avgifter och 60% via de rörliga fortsatt
används. Det ger brukarna en större möjlighet att själva kunna
påverka sina kostnader och främjar sparsamhet vad gäller
vattenförbrukning.”
Gert Nygren (SPI) stöder yrkandet från Jens Rosberg (L).
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de
båda yrkandena och finner majoritet för yrkandet från Stefan Borg
(SD)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som stöder Stefan Borgs (SD) yrkande röstar ja.
Den som stöder Jens Rosbergs (L) m.fl. yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Ja röstar Lars-Göran Ritmer (M), Stefan Borg (SD), Mona Olin
(SD), Anders Hansson (SD), Mattias Jepsson (M), Henrik
Andersson (S), Renaldo Tirone (S) och Cecilia Bladh in Zito (SD).
Nej röstar Marie Keismar (L), Gert Nygren (SPI), Percy Hallquist
(SPI), Ingela Brickling (C) och Jens Rosberg (L).
Kommunstyrelsen beslutar enligt Stefan Borgs (SD) yrkande.

§ 262, forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16 § 243
Årsrapport 2017 Mittskåne Vatten https://www.mittskanevatten.se/wpcontent/uploads/%C3%85rsrapport-2017-Mittsk%C3%A5ne-

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Vatten-20180205.pdf
PM Beräkning av avgiftsparametrar i anläggnings- och brukningstaxa
2020 för Hörby kommun
VA-taxa - För Hörby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2020
Investeringsplan Mittskåne Vatten 2019
VA-plan inkl åtgärdsplan för Hörby kommun
Överenskommelse om brandvattenförsörjning
Tjänsteskrivelse - VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby kommun –
20181017
PM om fast/rörlig brukningsavgift i va-taxa – LORDS Advokatbyrå
AB
Tjänsteskrivelse - VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby kommun –
20181205
Kommunstyrelsen i Hörby kommun 2019-05-13 § 126, VA-taxa 2020
Hörby kommun
Tjänsteskrivelse 2019-08-28
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Nämnden för VA- och räddningstjänst
Mittskåne Vatten
Ekonomikontoret
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/107

§ 263 Besvarande av medborgarförslag om
utegym i Önneköp
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Medborgarförslaget anses besvarat med följande motivering
- Kultur- och fritidsnämnden saknar ekonomiska medel i årets
budget för en sådan investering
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett utomhusgym i Önneköp, i samarbete med
föreningar och externa finansiärer, och återkomma med en
kostnadsanalys inför budget år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att
kommunen anlägger ett utegym i Önneköp, exempelvis intill
Önneköps IF:s idrottsplats.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-03-25 att
medborgarförslaget fick ställas och överlämnade ärendet till
Kommunstyrelsen för beredning och beslut
Kommunstyrelsen har begärt in ett yttrande i ärendet från Kulturoch fritidsnämnden.
Yrkanden
Gert Nygren (SPI) och Henrik Andersson (S) yrkar att
kommunstyrelsen skall besluta att medborgarförslaget anses besvarat
med kultur- och fritidsnämndens beslut och att kultur- och
fritidsnämnden skall återkomma med en kostnadsanalys inför budget
2021.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Gert Nygren (SPI)
och Henrik Andersson (S) och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2019-10-30 § 410
Medborgarförslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-17 § 76

§ 263, forts.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
_____
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Dnr KS 2019/391

§ 264 Taxa för Bygg- och miljönämndens
verksamhet inom miljöbalkens område
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Anta taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet inom
miljöbalkens område att gälla från och med 2020-01-01.
- Samtidigt upphävs nu gällande taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken antagen av fullmäktige i beslut 201906-17,

§ 153.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa enligt miljöbalken är antagen 2019-06-17, § 153.
Den enda ändringen som gjordes då var att timavgiften justerades.
Innan den ändringen har inte taxan redigerats sedan 2016.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram nya mallar
för taxebestämmelser och bilagor för miljöbalkens område. Bygg &
Miljö har tagit fram ett förslag till ny taxa enligt SKLs modell, med
några justeringar. SKLs modell bygger t ex på årsavgifter för
tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Hörby kommun har
inte årsavgifter för anmälningspliktiga verksamheter utan fasta
besöksavgifter.
Den nya taxan bygger på fyra olika tillsynsbehov; Högt, Normalt,
Lågt och Sporadiskt och med fasta tillsynstimmar för de tre
förstnämnda. Den nuvarande taxan innehåller flera olika
tillsynsbehov och timmar för olika branscher och områden. Tillsynen
på t ex en anmälningspliktig verksamhet inom miljöskyddsområdet
skiljer sig dock inte väsentligt åt även om det är olika branscher. Ett
system med samma antal timmar och istället beroende på
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tillsynsbehovet blir mer rättvist.
Jämfört med nuvarande taxan kommer en del verksamheter få en
högre avgift och vissa en lägre avgift. Det finns möjlighet att sätta
ned avgiften enligt § 27 i taxebestämmelserna, om en verksamhet är
av mindre omfattning och tiden för tillsynen därför blir mindre.
Tf. samhällsbyggnadschef Ida Persson lämnar information i ärendet
till kommunstyrelsen.

§ 264, forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 402
Tjänsteskrivelse 2019-10-02
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken,
Taxebestämmelser
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till bygg- och
miljönämnden
_____
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Dnr KS 2019/396

§ 265 Taxa för Bygg- och miljönämndens
verksamhet inom Livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Anta Taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet inom
Livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 2019-12-16.
- Samtidigt upphävs nu gällande Taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen antagen av fullmäktige i
beslut 2019-09-30 § 204.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i Cirkulär 30 september
2019 meddelat kommunerna att för att säkerställa att kommuner har
möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet
behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas till den nya
EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som
träder i kraft 14 december 2019.
Om justeringar inte görs kommer kommunernas taxor efter den 14
december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först
under 2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under
senhösten 2019.
SKL har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa för
livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med stöd av detta underlag tagit
fram ett förslag på en ny taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet inom livsmedelslagstiftningen.
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Tf. samhällsbyggnadschef Ida Persson lämnar information i ärendet
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 403
Bygg- och miljönämndens beslut 2019-10-16 § 228
Tjänsteskrivelse 2019-10-02
Förslag 2019-10-02 Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet
inom livsmedelslagstiftningen
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till bygg- och
miljönämnden
_____
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Dnr KS 2016/096

§ 266 Aktualisering av Hörby kommuns
översiktsplan 2030
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att påbörja en aktualisering av Hörby kommuns översiktsplan med
en tidshorisont på 2035.
Kommunstyrelsen beslutar vidare:
- att uppdra till Samhällbyggnadsförvaltningen att arbeta med
aktualiseringen av Hörby kommuns översiktsplan och att överföra
500 tkr från kommunstyrelsens budget för översiktsplanering 2020
till Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att det finns en gällande översiktsplan och
kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod ta ställning
till om översiktsplanen är aktuell.
Hörby kommuns gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030, är på
många plan fortfarande aktuell. Mycket har däremot hänt i
kommunen sedan översiktsplanen antogs och kommunen står inför
förändringar som inte kommunen tog höjd för i gällande
översiktsplan. Det gäller exempelvis behovet av utökad kommunal
service i form av förskolor, skolor och vårdboenden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att gällande översiktsplan bör
ses över och aktualiseras för att tillgodose kommunens kommande
utveckling och behov.
Tf. samhällsbyggnadschef Ida Persson lämnar information i ärendet
till kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 401
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen
Länk till Hörby kommuns gällande översiktsplan
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomikontoret
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
_____
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Dnr KS 2019/371

§ 267 Utredning om förändrad organisation för
Mittskåne Vatten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Utreda förändrad organisationsform för Mittskåne Vatten för att få
bättre balans mellan ansvar och befogenhet samt möjlighet att
effektivisera bland annat ekonomihanteringen under förutsättning
att kommunstyrelsen i Höörs kommun fattar motsvarande beslut om
att utreda förändrad organisationsform för Mittskåne Vatten.
- Utredningen skall även omfatta översyn av VA- och
räddningsnämnden samt räddningstjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun och Höörs kommun har samverkat angående allmän
VA-försörjning sedan 1 januari 2014. Samverkan har skett genom en
gemensam nämnd. Från den 1 januari 2019 har kommunerna utökat
samarbetet genom att även integrera ansvaret för räddningstjänst till
VA-nämnden, numera i form av VA-räddningstjänstnämnden
(härefter gemensam benämnt ”VR-nämnden”).
En genomgående problematik vad gäller VR-nämnden är att
nämnden har ansvaret för VA och räddningstjänst, samtidigt som
dess behörighet vad gäller ekonomi huvudsakligen beslutas av
respektive kommun samt beträffande personalfrågor av Höörs
kommun (se rapport ” Initial bedömning av VR-nämndens ansvar
och befogenheter”).
Det är av yttersta vikt att den gemensamma verksamheten drivs av
nämnden och att värdkommunen det vill säga Höörs kommun inte
har möjlighet att påverka kvalité eller hur verksamheten bedrivs
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enskilt utan den gemensamma nämndens medgivande. Annars
riskerar förtroendet för gemensamma verksamheter på sikt att
påverkas negativt när det inte är jämvikt i påverkansmöjlighet mellan
de samverkande kommunerna.
Gemensam verksamhet mellan två kommuner behöver samverka lika
mycket med båda kommunerna och inte integreras tätare mot en
kommun som då riskerar att ge värdkommunen fördelar i
samordning, projekthantering mm. Vilket är en risk med tanke på att
Mittskåne Vatten är en del av Samhällsbyggnadssektorn i Höörs
kommun (se rapport ” Initial bedömning
Enligt stycke 4.8 i reglementet ska nämnden ta initiativ till att
uppdatera kommunövergripande styrande dokument om de har
anknytning till nämndens verksamhet vilket nämnden med denna
utredning gör.

§ 267, forts.
I framtagande av rapporten från Ahlquist Advokatbyrå har kanslichef
i Höörs kommun och VA-chef deltagit.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2019-10-30 § 398
Tjänsteskrivelse - Bedömning av VR-nämndens ansvar och
behörighetsinskränkningar
Initial bedömning av VR-nämndens ansvar och
behörighetsinskränkningar 20190701
Reglemente VA räddningstjänst fastställt 2018
Avtal om samverkan i räddningstjänstfrågor genom gemensam
nämnd
Samverkansavtal Mittskåne Vatten 2018 (signerat)
Beslutet skickas till
Höörs kommun
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Nämnden för VA- och räddningstjänst
Mittskåne Vatten
_____
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Dnr KS 2019/225

§ 268 Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Förslaget till arkivbeskrivning antas.

Sammanfattning av ärendet
I Hörby kommuns gällande arkivreglemente från 1995 fastställs att
samtliga nämnder vid utgången av samma år skulle ha upprättat en
arkivbeskrivning. Om detta gjordes gick informationen förlorad vid
något tillfälle eftersom det idag inte går att se några spår av en sådan
arkivbeskrivning. Därför har en ny arkivbeskrivning tagits fram
utifrån Riksarkivets riktlinjer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 384
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-6-12 § 277
Tjänsteskrivelse 2019-05-06
Arkivbeskrivning kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till arkivarien
_____
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Dnr KS 2018/074

§ 269 Digital strategi för Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
– Digitaliseringsstrategin Det digitala Hörby antas att gälla 2019–
2025

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-09, § 100, att godkänna
projektplanen det digitala Hörby. Ett förslag till digitalstrategi har
tagits fram av en projektgrupp med representation från alla
förvaltningar. Kommunens ledningsgrupp har varit styrgrupp och
projektägare har varit avdelningschefen för strategi- och
utvecklingsavdelningen. Arbetet har letts av kommunens IT-strateg.
Förslaget har sedan vidarebearbetats till sin nuvarande form av
digitaliseringsstrategen och kommundirektören.
Syftet med strategin är att ha en tydlig inriktning och styrning av
Hörby kommuns digitaliseringsarbete. För att Hörby kommun ska
lyckas med digitaliseringen krävs:
Fokus på medborgare och näringsliv - medborgarnas och
företagarnas behov Fokus på medarbetare, verksamhetsutveckling
och förändringsledning - en kultur som uppmuntrar till att
effektivisera verksamheten och utmana gamla sanningar. Fokus på
digital samverkan - internt och externt Fokus på data - veta viken
data vi har och vilken vi behöver ha tillgång till, dess känslighet och
kvalitet samt var den finns. Fokus på digital teknik och IT-stöd stabil och säker IT-leverans.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 384
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Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen
Det Digitala Hörby Digitaliseringsstrategi 2019-2025
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03 § 151
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Digitaliseringsstrategen
_____
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Dnr KS 2019/382

§ 270 Politisk sekreterare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Ärendet återremitteras till Kommunledningsförvaltningen för
ytterligare beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-14 § 378 att
bifalla förslag om inrättande av politisk sekreterare samt att ärendet
skulle beslutas av kommunstyrelsen.
Överläggning
Ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD) begär ajournering 10
minuter.
Yrkanden
Renaldo Tirone (S) med biträde av Marie Keismar (L) och Ingela
Brickling (C) yrkar i första hand avslag och i andra hand att ärendet
skall avgöras av kommunfullmäktige.
Lars-Göran Ritmer (M) och Stefan Borg (SD) yrkar att ärendet
återremitteras till Kommunledningsförvaltningen för ytterligare
beredning.
Renaldo Tirone (S), Marie Keismar (L) och Ingela Brickling (C) tar
tillbaka sina yrkande om att ärendet skall beslutas av
kommunfullmäktige.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
återremissyrkandet och avslagsyrkandet och finner majoritet för att
ärendet skall återremitteras.
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Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Dnr KS 2018/218

§ 271 Besvarande av motion angående
försköning, renovering och
bostadsbyggande av kvarteret Hasslarp,
Nygatan-Prostgatan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Motionen anses besvarad utifrån i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Susanne Meijer (S) och Gunnar Bergquist (S) har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige med följande innehåll:
För att göra Hörby attraktivare föreslår vi Socialdemokrater att en
försköning och renovering alternativt nybygge sker av gamla
fastigheter Ett attraktivare Hörby är av stor vikt för folkhälsa och
välmående. Det aktuella kvarteret kanske bör rivas och nytt byggas,
eller kan det renoveras? Oavsett vad, måste vi sätta fart med att
utveckla vårt centrum med attraktiva bostadsområde snarast. Det
aktuella området skulle kunna innehålla både handelslokaler i
bottenplan och bostäder på andra planet .Ny detaljplan för del av
kvarteret behöver tas fram där Prostgatan 9 (Hasslarp 2) fram till
Nya Torg där Metropol ingår, samt för fastigheterna längs Nygatan
där kvarteret ingår. Syftet med detta är att göra det möjligt för
Metropolområdet att ha bättre förutsättningar i framtiden samt att
det kan bli ett fint område för handel och boende/ kontor i området.
Vi Socialdemokrater anser att följande måste ske, bla inköp av
fastighet Prostgatan 9, att en ny detaljplan för området beställs. Vi
ser det som positivt att involvera köpmannaföreningen,
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ungdomsstyrelse och närboende i en medborgardialog över områdets
framtida utformande.
Socialdemokraterna yrkar
Att kontakter snarast tas med aktuella ägare till aktuella fastigheter i
området som kan vara av intresse att förvärva, enligt motionens
helhetssyfte för området
Att förslag arbetas fram för en beställning av en ny detaljplan för det
aktuella området enligt motionens syfte
Att en kreativ dialog förs med köpmannaförening, ungdomsstyrelse
och närboende i området angående den framtida utformningen

§ 271, forts.
Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
Kvarteret Hasslarp är ett kvarter med höga kulturmiljövärden och är
viktigt för Hörby centrums fina småstadskaraktär. Området har också
stor utvecklingspotential och kan med största sannolikhet bidra
betydligt mer till ett attraktivt Hörby som förslagsställarna föreslår.
Det ärende som lyfts har varit mer eller mindre aktivt under den
förra mandatperioden, dock har det inte getts prioritet eller
finansiering.
En ny detaljplan för kvarteret behöver, för ny bebyggelse, säkerställa
en god arkitektonisk kvalitet som samspelar med befintliga
byggnader och samtidigt skapar byggrätter som ger möjligheter till
utveckling. Om frågan om arkitektonisk kvalitet inte hanteras på ett
omsorgsfullt och noggrant sätt i planeringen riskeras stora värden för
Hörby. Det finns inte många jämförbara kvarter i Hörby tätort.
Detaljplanen ska också skydda bevarandevärd kulturmiljö.
Byggnadernas volymer och gestaltning behöver ritas fram samtidigt
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som detaljplanen för att detaljplanen ska uppfylla kraven i stycket
ovan och användarnas behov. Således bedömer
samhällsbyggnadsförvaltningen att det krävs ett projekt som driver
utvecklingen av kvarteret innan det är någon idé att påbörja arbetet
med detaljplanen. Det projektet behöver drivas av de som ska bygga/renovera-/utveckla- och använda lokalerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetet inleds med att en
kulturinventering. Det finns ett upplägg för hur en sådan inventering
kan genomföras, men det saknas medel.
Innan arbetet kan påbörjas behöver finansiering av planavgift samt
utredningskostnader säkerställas.
Sammanfattningsvis, detaljplanen för Hasslarp är inte påbörjad då
beslut om planuppdrag saknas, planavtal inte är tecknat men framför
allt för att det saknas en projektgrupp som driver utvecklingen av vad
som egentligen ska byggas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-16 § 385
Bygg- och miljönämndens beslut 2019-09-18 § 209
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 120
Motion
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionärerna
_____
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Dnr KS 2019/338

§ 272 Besvarande av motion från Kristina
Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om
statistik sjukfrånvaro
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Hansen (KD) samt Mikael Olsson (KD) har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige.
I motionen föreslås:
- Hörby kommun i sitt statistiska material ändrar från att mäta
sjukskrivna och istället mäta frisknärvaro.
Bakgrund
I delårsbokslut och årsredovisningar har statistik på sjukfrånvaro
tagits fram.
Korttidsfrånvaro samt långtidsfrånvaro har redovisats.
Analys och förslag
I lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning under
kapitel 11 §6 framgår följande:
”Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om de
anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den
totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid.
Uppgift ska också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
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sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år
och 50 år eller äldre.”
Vi som arbetsgivare kan mäta närvaro men mätning av frisknärvaro
går inte att mäta. Medarbetare kan vara närvarande utan att vara
friska.
Utifrån ovanstående lag så ska Hörby kommun fortsatt redovisa
sjukfrånvaro i sina redovisningar.

§ 272, forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 406
Skrivelse från kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-02 § 191
Motion
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionärerna
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/265

§ 273 Ändring av avgifter inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att anta föreslagna avgifter i enlighet med socialnämndens förslag.
- Att avgifterna börjar tillämpas från och med 2020-01-01.
- Att översyn av avgifterna skall göras årligen med nästa revidering i
april 2020 för år 2021.
Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) lämnar följande skriftliga reservation:
- Jag yrkar avslag mot den nya avgiften ”leveransavgift för
matdistribution”, 250 kr per månad
- Jag yrkar avslag mot den nya avgiften ”Extra trygghetslarm”
(make/maka/sambo, 150 kr månad.
- Jag yrkar att avgiften för ”Hämtning av hjälpmedel” skall vara 300
kr per tillfälle, istället för beslutade 900 kr per tillfälle.
Jag reserverar mig emot beslutet då de sjuka och äldre är resurssvaga
personer med låga pensioner. För den här gruppen finns det inte
utrymme att införa så många nya avgifter samtidigt. Sjuka och äldre
personer får nu betala det senaste årets socialdemokratiska och
liberala styre, där felinvesteringar och felsatsningar gjorts inom
socialnämnden i Hörby, och andra grupper prioriterats framför äldre
och sjuka. Det finns andra besparingar att göra som tyvärr
Centerpartiet i Hörby inte fått gehör för från de nu styrande.
Gert Nygren (SPI) och Percy Hallquist (SPI) reserverar sig muntligt
mot beslutet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunens rätt att ta ut avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen styrs av lagar och förordningar som
Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL
1982:763), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS
1993:387) samt Förordning om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:1090).
Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnad och
kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel
för sina personliga behov.

§ 273, forts.
Underlag till avgifter i förslaget har hämtats från Hörby kommuns
prislista samt prislistor och riktlinjer från ytterligare nio kommuner
för 2018.
Föreslagna höjningar av befintliga avgifter samt nya avgifter
redovisas nedan.
Matdistribution, leveransavgift

250 kr per månad

Ny avgift. Ingår i maxtaxan.
Trygghetslarm

250 kr per månad

Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 150 kr per månad.
Avgiften är inte höjd sedan 2007. Ingår i maxtaxan.
Extra trygghetslarm (make/maka/sambo)
Ny avgift. Ingår i maxtaxan.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Installationsavgift Trygghetslarm

300 kr per tillfälle

Ny avgift.
Hämtning av hjälpmedel

900 kr per tillfälle

Ny avgift. Gäller ej vårdsängar och mobila personlyftar.
Förkommet eller skadat hjälpmedel

Återansk. värde

Ny avgift. Ersätts med enhetens återanskaffningsvärde.
Dagverksamhet, 1 besök i veckan

200 kr per månad

Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 150 kr per månad.
Ingår i maxtaxan.
Dagverksamhet, mer än 1 besök i veckan

400 kr per månad

Innebär en höjning av avgiften från nuvarande 300 kr per månad.
Ingår i maxtaxan.
Yrkanden
Ingela Brickling (C) yrkar enligt nedan:
- Jag yrkar avslag mot den nya avgiften ”leveransavgift för
matdistribution”, 250 kr per månad.
- Jag yrkar avslag mot den nya avgiften ”Extra trygghetslarm”
(make/maka/sambo), 150 kr månad.
- Jag yrkar att avgiften för ”Hämtning av hjälpmedel” skall vara 300
kr per tillfälle, istället för beslutade 900 kr per tillfälle.
Percy Hallquist (SPI) stöder yrkandet från Ingela Brickling (C).

§ 273, forts.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
arbetsutskottets förslag till beslut och yrkandet från Ingela Brickling

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
(C) och finner majoritet för bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 409
Socialnämndens beslut 2019-05-23 § 117
Tjänsteskrivelse Förslag ändrade avgifter Vård och omsorg
Avgifter inom vård och omsorg 2019
Kartläggning avgifter inom Vård och omsorg (2019-02-20
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/010

§ 274 Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar:
- Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige § 33
redovisas härmed följande obesvarade motioner.
KS 2019/354 Motion från Renaldo Tirone (S) m.fl. om att upplåta
åt kriminalvården att etablera ett fängelse i Hörby kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 208, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/339 Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson
(KD) om digitaliseringen inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-02, § 192, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/338 Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson
(KD) om statistik sjukfrånvaro. Kommunfullmäktige beslutade
2019-09-02, § 191, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/337 Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson
(KD) om hyra inom socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-02, § 190, bland annat
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/281 Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson
(KD) om besparingsförslag. Kommunfullmäktige beslutade 2019-0617, § 175, bland annat att överlämna motionen till

Justerande
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kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från
socialnämnden till kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2019/279 Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson
(KD) om samlad hantering av Hörby kommuns bostäder.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 174, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande
har inkommit från socialnämnden.
KS 2019/278 Motion från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne
Kulstad (C) angående valfrihet för äldre i Hörby kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 173, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

§ 274, forts.
KS 2019/239 Motion från Lillemor Widh (S) angående bl.a.
utökning av föreningsbidraget. Kommunfullmäktige beslutade 201905-27, § 143, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från kulturoch fritidsnämnden och från socialnämnden till kommunstyrelsen
som hanterar ärendet.
KS 2019/176 Motion från Anette Börjesson (MP) och Jörgen
Leufstedt (MP) angående konstbeläggning för utemiljöer.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 86, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/156 Motion från Lillemor Widh (S) angående
Bygglekplats. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 85, bland
annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/155 Motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på
droganvändningen i Hörby. Kommunfullmäktige beslutade 2019-0325, § 84, bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
för beredning. Yttrande har inhämtats från Mittskåne Vatten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade motionen 2019-0828, § 324, till kommunledningsförvaltningen för
ytterligare beredning.
KS 2019/096 Motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU, Lagen
om offentlig upphandling. Kommunfullmäktige beslutade 2019-0225, § 51, bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
KS 2019/064 Motion från Jörgen Leufstedt (MP) om inrättande av
landsbygdsstrategi för Hörby kommun. Kommunfullmäktige
beslutade 2019-01-28, § 24, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/062 Motion från Ingela Brickling (C) angående inrättande
av ett landsbygdsråd. Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, §
23, bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
KS 2018/442 Motion från Susanne Meijer (S) angående Vårt Hörby
- En plats att utveckla. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17,
§ 266, bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
KS 2018/436 Motion från Ingela Brickling (C) m.fl. angående
överläggningar med Skånetrafiken angående busshållplats i Östraby.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17, § 265, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2018/435 Motion från Ingela Brickling (C) m.fl. angående
bredbandsutbyggnad via fibrer. Kommunfullmäktige beslutade 201812-17, § 264, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2019-11-11
Kommunstyrelsen

§ 274, forts.
KS 2018/381 Motion från Tommy Hall (S) angående antal ledamöter
i styrelserna för Hörbybostäder och Industrifastighetsbolaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 223, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2018/375 Motion från Gunvor Håkansson (C) angående tillköp
av trafik från Skånetrafiken för sommaren/hösten 2019.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 222, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2018/367 Motion från Hans Frank (L) m. fl. angående
upphandling av lokalvården för samtliga lokaler som disponeras av
Hörby kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 220,
bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
KS 2018/349 Motion från Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone
(S) angående fastigheten Bäckaskog 5, Torggatan 3.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 203, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2018/332 Motion från Hans Frank (L), Marie Keismar (L),
Marie Dahlén (L) och Jens Rosberg (L) om ändrad bolagsordning
gemensam styrelse m m för Hörby Bostäder AB och Hörby
Industrifastighets AB. Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, §
202, bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
KS 2018/297 Motion från Susanne Meijer (S) angående att inrätta
ett Folkhälsoråd och vidareutveckla folkhälsostrategin med en
folkhälsopolicy antagen av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-09-24, § 166, bland annat att överlämna motionen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från
socialnämnden till kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2018/295 Motion från Hans Frank (L) angående
trygghetsboende för äldre. Kommunfullmäktige beslutade 2018-0924, § 164, bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Yttrande har inkommit från socialnämnden
till kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2018/294 Motion från Hans Frank (L) angående boende för
medborgare med funktionshinder. Kommunfullmäktige beslutade
2018-09-24, § 163, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från
socialnämnden till kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2018/271 Motion från Hans Frank (L), Birger Torkildsen (-),
Jens Rosberg (-) och Stefan Jepson (-) om att häva beslut om
strandskydd för tre lucktomter vid Östra Ringsjön.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-27, § 142, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande
har inkommit från samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 274, forts.
genom kommunekologen. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12,
§ 294, att inge en framställan till Länsstyrelsen Skåne att häva
strandskyddet varefter Länsstyrelsens hantering av ärendet avvaktas.
KS 2018/218 Motion från Susanne Meijer (S) angående försköning,
renovering och bostadsbyggande av kvarteret Hasslarp, Nygatan –
Prostgatan. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 120, bland
annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Yttrande har inkommit från bygg- och miljönämnden till
kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2018/216 Motion från Birger Larsson (L) angående ny driftsform

Justerande
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Kommunstyrelsen
för ”Gata och Park”. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, §
119, bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Yttrande har inkommit från tekniska nämnden till
kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2018/191 Motion från Stefan Borg (SD) om att göra
obligatoriska drogtester på skolorna. Kommunfullmäktige beslutade
2018-05-28, § 103, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Yttranden har inkommit från barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden till kommunstyrelsen
som hanterar ärendet.
KS 2018/160 Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) om att Hörby
kommun inrättar en ungdomsbrandkår. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-04-23, § 83, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
KS 2018/159 Motion från Gunvor Håkansson (C) angående
kameraövervakning i Hörby kommun. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-04-23, § 82, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från
räddningschefen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 201901-30 samt 2019-06-12 att återremittera ärendet, senast till
räddningschefen, för ytterligare utredning.
KS 2018/157 Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie
bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 79, bland annat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande
har inkommit från tekniska nämnden till kommunstyrelsen som
hanterar ärendet.
KS 2018/143 Motion från Susanne Meijer och Renaldo Tirone (S)
angående visselblåsare. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23,
§ 81, bland annat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för

Justerande
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Kommunstyrelsen
beredning. Kommunstyrelsen lämnade 2019-09-09, § 212,
beslutsförslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
beslutade 2019-09-30, § 202, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

§ 274, forts.
KS 2018/100 Motion från Kristina Holmqvist (M) om digitalt
mötessystem för fullmäktige i Hörby. Kommunfullmäktige beslutade
2018-03-26, § 58, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
KS 2017/461 Motion från Stefan Borg (SD) gällande
integrationsplikt för nyanlända. Kommunfullmäktige beslutade 201712-18, § 195, bland annat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från
socialnämnden till kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
K 2017/459 Motion från Gert Nygren (SPI) gällande återkallande
av markanvisningsavtal Stattena norra. Kommunfullmäktige
beslutade 2017-12-18, § 193, bland annat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande har inkommit från
samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsen som hanterar
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 413
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till
Kommunledningsförvaltningen
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/009

§ 275 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31 ska kommunstyrelsen
två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts
färdigt.
Medborgarförslag som inte har beretts färdigt:
KS 2019/377 Medborgarförslag om fartdämpande åtgärder för
Betesvägen och dess sidogator
Inkom 2019-10-08.
KS 2019/360 Medborgarförslag om asfalteringsunderhåll
Inkom 2019-09-25.
KS 2019/312 Medborgarförslag om ombyggnad av skateparken på
spontanidrottsplatsen till en betongskatepark.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-02, § 188, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut.
KS 2019/311 Medborgarförslag om bänkar på Wihlborgsområdet
och Georgshill.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-02, § 187, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut.
KS 2019/252 Medborgarförslag om överförmyndarverksamheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Höör-Hörby.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 164, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/240 Medborgarförslag om delaktighet i samhället och en
meningsfullhet i vardagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 163, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
och beslut. Yttrande har inkommit från kultur- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2019/220 Medborgarförslag om bättre busskommunikation från
Magnaröd.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 135, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.

§ 275, forts.
KS 2019/214 Medborgarförslag om att sätta upp cigarettholkar för
fimpar på olika platser.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27, § 134, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut.
KS 2019/197 Medborgarförslag om att skapa en bivänlig kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 108, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till bygg- och miljönämnden för
beredning och beslut.
KS 2019/190 Medborgarförslag om att installera fimpomater på olika
platser.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 106, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS 2019/187 Medborgarförslag om förändring av Gamla torg.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 107, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.
KS 2019/181 Medborgarförslag om sittbänkar vid gång- och
cykelvägar – gamla järnvägslinjer.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 105, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut.
KS 2019/107 Medborgarförslag om utegym i Önneköp.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 74, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
och beslut. Yttrande har inkommit från kultur- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2019/100 Medborgarförslag om att Hörby kommun aktivt stöttar
boende med anledning av den ev. framtida gruvdriften.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 72 bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.
KS 2019/091 Medborgarförslag om krafttag av naturen på
Söderängen i Hörby.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 47, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut.
KS 2019/090 Medborgarförslag om hundrastgård i Osbyholm.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 46, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut.
KS 2019/065 Medborgarförslag om anläggning av gång- / cykelväg

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
längs Näckrosgatan södra sidan.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 45, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut.

§ 275, forts.
KS 2019/036 Medborgarförslag om TV-/radiosända
fullmäktigemöte.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 18, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/035 Medborgarförslag om Mångkulturellt bokslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 17, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2019/034 Medborgarförslag om återinförande av Frågestunden.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 16, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2018/445 Medborgarförslag om tiggeriförbud i Hörby.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 14, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2018/423 Medborgarförslag om att bygga vidare på cykelvägen
längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17, § 262, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande till
kommunstyrelsen. Yttrande har inkommit från tekniska nämnden till
kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2018/327 Medborgarförslag om att kommunen satsar på
rekreation av våra ungdomar genom att skapa små fotbollsplaner.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 195, bland annat att
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2019-11-11
Kommunstyrelsen
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Yttrande har inkommit från kultur- och fritidsnämnden samt från
tekniska nämnden till kommunstyrelsen som hanterar ärendet.
KS 2018/223 Medborgarförslag om trafikmiljön i centrala Hörby
samt utformning av Parktorget.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-27, § 138, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Hos tekniska nämnden för yttrande.
KS 2018/182 Medborgarförslag om att sända ljudet från fullmäktiges
möten.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 196, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-30 § 414
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-17
Beslutet skickas till
Kopia avkommunfullmäktiges beslut skickas till
Kommunledningsförvaltningen
_____
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Sammanträdesdatum

2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/172

§ 276 Återrapport av nämndernas beslut i
medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Rapporten är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige informeras om de beslut som fattats med
anledning av medborgarförslag enligt följande:
KS 2019/153 Medborgarförslag om evenemanget Ringsjön runt.
I medborgarförslaget föreslås bland annat att kommunen med kultur
och fritid, företagare och föreningar tar nytta av Ringsjön Runt och
gör detta till en trevlig dag för Hörby med bland annat depå för dryck
och fika vid Nya Torg. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, §
77, att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 201906-11, § 63, att tillstyrka medborgarförslaget utifrån
förutsättningarna att en ändring av bansträckningen av Ringsjön
Runt är tekniskt möjligt att genomföra, och att arrangören av
Ringsjön Runt ställer sig positiv till ett depåstopp vid Nya Torg år
2020.
KS 2019/128 Medborgarförslag om kommunikation till
landsbygden.
I medborgarförslaget föreslås bland annat förbättrad kommunikation
till landsbygden genom att återuppta indragna resor med närtrafik
alternativt utbyggnad och belysning av väg för moped eller
cykelåkning mellan Södra Rörum och Hörby på tryggt
sätt. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 76, bland annat
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Kommunstyrelsen
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning och beslut. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14, §
229, att medborgarförslaget är besvarat genom i ärendet
föreliggande tjänsteskrivelse vari bland annat framgår att Hörby
kommun kommer att beakta medborgarförslaget i samband med
översyn av tillköpskontrakt för trafikår 2020 samt att kommunen kan
förmedla önskemålet om en cykelväg längs sträckan till Trafikverket
som ansvarar för underhåll och eventuella förändringar av aktuell väg
samt till Region Skåne i samband med att cykelvägsplanen för Skåne
ska uppdateras.

§ 276, forts.
KS 2019/124 Medborgarförslag om närtrafik i landsbygden.
I medborgarförslaget föreslås bland annat att återuppta frågan om
indragna resor för närtrafiken. Kommunfullmäktige beslutade 201903-25, § 75, bland annat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-10-14, § 230, att medborgarförslaget är besvarat
utifrån i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse från
samhällsbyggnadsförvaltningen, i vilken anges att Hörby kommun
kommer att beakta inkommet medborgarförslag i samband med att
kommunen ser över tillköpskontraktet för trafikår 2020.
KS 2019/109 Medborgarförslag om ändring av sopkärl till villa.
Medborgarförslaget tar upp ändring av sopkärl till villa så att alla
villor, sommarstugor osv. får fyrfackskärl. Kommunfullmäktige
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2019-11-11
Kommunstyrelsen
beslutade
2019-03-25, § 78, bland annat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-08-19, § 188, att avslå medborgarförslaget efter att
yttrande i ärendet inhämtats från Mellanskånes
renhållningsaktiebolag.
KS 2019/102 Medborgarförslag om skydd för ankorna på den lilla ön
vid
bron till höger om Ystadsvägen.
I medborgarförslaget föreslås bland annat att småhus till ankorna på
den lilla ön vid bron öster om Ystadsvägen ska byggas samt att
röjning av sly ska ske så att ankorna kan söka sig dit och få lite skydd.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 73, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. Tekniska nämnden beslutade 2019-09-19, § 157, bland
annat att godkänna medborgarförslaget under förutsättning att inga
kostnader belastar kommunservice gata/park vare sig för tillverkning,
drift och underhåll och att intresse finns från snickerigrupp att utföra
förslaget samt att ge samhällsbyggnadschef och gata/parkchef i
uppdrag att röja sly på ön.
KS 2019/037 Medborgarförslag om gångfartsområde, Gamla torg,
Hörby.
I medborgarförslaget föreslås bland annat korrekt skyltning som
påvisar att Gamla torg är ett ”Gångfartsområde” med skyltning från
samtliga infarter till aktuellt område samt att ett gångfartsområde
inte ska eller får ha några direkta marknivåskillnader.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 19, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. Tekniska nämnden beslutade 2019-04-25, § 87, bland
annat att anse medborgarförslaget besvarat genom att godkänna
yttrande i beslutet, att kompletterande skyltning för
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2019-11-11
Kommunstyrelsen
gångfartsområde kommer att genomföras samt att gångfartsområdet
bibehålls i sitt nuvarande skick.

§ 276, forts.
KS 2018/292 Medborgarförslag om trafiksäkerheten.
I medborgarförslaget föreslås bland annat att Hörby kommun ska
dela ut reflexer till samtliga medborgare i Hörby kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 191, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Yttrande har inkommit från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
som beslutade 2019-08-19, § 189, att medborgarförslaget är
besvarat genom tekniska nämndens yttrande vari bland annat
framgår att Hörby kommun ständigt arbetar med förbättrad
trafiksäkerhet men att det anses vara kommuninvånarens ansvar att
utrusta sig med reflexer.
KS 2018/460 Medborgarförslag om graffitivägg för minskad klottring
i Hörby.
I medborgarförslaget föreslås en graffitivägg exempelvis vid
Aktivitetshuset för minskat klotter på övriga platser i kommunen för
att ungdomar och övriga medborgare lagligt vid graffitiväggen
skulle kunna uttrycka kreativitet och ge utlopp för sina känslor.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 15, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 201904-09, § 34, att avslå medborgarförslaget bland annat då en
graffitivägg likt förslaget inte är förenlig med säkerhet och
miljöpåverkan.
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Kommunstyrelsen
KS 2017/229 Medborgarförslag om veteranminnesmärke.
I medborgarförslaget föreslås bland annat ett veteranmonument för
att hedra Hörby kommuns veteraners insatser för fred och frihet.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 113, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 201905-14, § 48, bland annat att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till att minnesmärke bör vara mer specifikt för person
eller händelse som varit betydande för Hörby.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-20 § 415
Tjänsteskrivelse daterad 2019-101-17
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till
Kommunledningsförvaltningen
_____
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/363

§ 277 Meddelande kommunstyrelsen oktober
2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Samverkan Hörby-Höör - Minnesanteckningar styrgruppsmöte 201910-07.
Förvaltningsrättens dom – Förvaltningsrätten avslår överklagandet
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, VA-GISnämndens beslut 2018-05-29, § 62, avtal utanför
verksamhetsområdet.
Tekniska nämnden 2019-10-17 - Trafiklösning Georgshillsskolan.
_____
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2019-11-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/364

§ 278 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
oktober 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Redovisningen godkänns och delegationsbesluten läggs till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-09-24 §§ 352
2019-10-02 §§ 342-360
2019-10-14 §§ 376, 378
2019-10-16 §§ 379-390
Ekonomichefen
Attestordning Kommunstyrelsen, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning B 5.
Mark- och exploateringsingenjör
Servitutsavtal – Rätt till trädplantering, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D4.
Remiss – myndighetshörande nybyggnad av garage, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning D7.
Fastighetsreglering berörande Häggenäs 3:41, 3:86, 3:85 och
Ludvigsborg 1:12, servitutsavtal för väg, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D4.
Förfrågan om information från rättighetshavare, enligt
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Kommunstyrelsen
kommunstyrelsens delegationsordning D4.
Remiss olovligt byggande av vedbod, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D7.
_____
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2019-11-11
Kommunstyrelsen

§ 279 Information från kommunstyrelsens
ordförande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) lämnar
följande information till kommunstyrelsen:
Budgetförhandling med ekonomichef och fackliga representanter
Personalärende
Ekonomi
Förordnande av kommundirektör
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Informationen godkänns.
_____
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