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§ 128 Upprop
Beslut
Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagen sammanträde tjänstgör 11 ordinarie ledamöter och två
tjänstgörande ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 129 Val av justeringsperson
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Stefan Borg (SD) att jämte ordförande
justera dagens protokoll på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4,
Hörby klockan 16:00, 2020-06-09.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att utse Stefan Borg (SD) att jämte ordförande justera
dagens protokoll på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby
klockan 16:00, 2020-06-09.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 130 Godkännande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan godkänns med följande
revideringar:


Ärende Detaljplan Pugerup 36 Slutrapport sanering etapp 1 hanteras
som ärende 12 istället för som ärende 5.



Ärende Detaljplan Pugerup 36 Lokalgata hanteras som ärende 13
istället för som ärende 6.



Ärende Detaljplan Pugerup 36 markundersökning etapp 2 hanteras
som ärende 14 istället för som ärende 7.

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med följande revideringar:


Ärende Detaljplan Pugerup 36 Slutrapport sanering etapp 1 hanteras
som ärende 12 istället för som ärende 5.



Ärende Detaljplan Pugerup 36 Lokalgata hanteras som ärende 13
istället för som ärende 6.



Ärende Detaljplan Pugerup 36 markundersökning etapp 2 hanteras
som ärende 14 istället för som ärende 7.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/150

§ 131 Kraftringen AB :s förvärv av aktier i
gemensamt bolag Sydlänk AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att Hörby kommun ställer sig bakom förslaget att Kraftringen Energi
AB ska bli delägare i Sydlänk AB.

Sammanfattning av ärendet
Kraftringen AB har till Hörby kommun framfört ett önskemål om hantering
av ett ärende vad gäller förvärv av aktier i gemensamt bolag Sydlänk AB.
Kraftringen AB har översänt protokoll från styrelsen med tillhörande
beslutsunderlag. Sezgin Kadir och Thomas Lindsjö informerar under
kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-08 om det kommande förvärvet.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att föreslå kommunstyrelsen besluta att Hörby kommun ställer sig
bakom förslaget att Kraftringen Energi AB ska bli delägare i Sydlänk
AB.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020 05-13 § 19
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Protokoll och beslutsunderlag från Kraftringen 2020-02-11
Beslutet skickas till
Kraftringen Energi AB
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/021

§ 132 Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att skattesatsen för 2021 fastställs till 21:08 kronor.



Att planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023
fastställs med undantag för Bygg och miljönämnden där
kommunbidragsramen för 2021 fastställs till 8570 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023 har upprättats. I
planeringsunderlaget ingår förslag till driftsbudgetramar för år 2021.
Budgetförslaget utgår från oförändrad skattesats, 21:08 kr per skattekrona.
Investeringsbudget för planperioden kommer att hanteras i höstens
budgetprocess. Styrdokument för Politisk plattform, Vision 2035 och
Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning hanteras i den
fortsatta budgetprocessen under hösten 2020. I höstens budgetprocess
kommer ett slutligt förslag till Budget 2021 och planer för 2022-2023 att tas
fram. Kommunbidragsramarna kan komma förändras utifrån Sveriges
kommuner och regioners budgetförutsättningar som presenteras till hösten.
Yrkanden
Ordförande yrkar föreslå kommunfullmäktige:


Att skattesatsen för 2021 fastställs till 21:08 kronor.



Att planeringsunderlag för Budget 2021 och planer 2022-2023
fastställs med undantag för Bygg och miljönämnden där
kommunbidragsramen för 2021 fastställs till 8570 tkr.

Ingela Brickling (C) deltar inte i beslutet.
Anders Larsson (C) deltar inte i beslutet.
Jens Rosberg (L) deltar inte i beslutet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 132, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 201
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-14, Budget 2021 och planer 2022-2023 för
Hörby kommun
Planeringsunderlag – Budget 2021 och planer 2022-2023
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samtliga nämnder
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/098

§ 133 Överföring av investeringsanslag från 2019
till 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att överföra till Kultur och fritidsnämnden 1.064 tkr, projekt 9444
och 9443 (Överföring av investeringsanslag från år 2019).



Att överföra till VA/Räddningstjänst nämnden 3.640 tkr, projekt 9521
samt projekt för skyddsutrustning (Överföring av investeringsanslag
från år 2019).



Att överföra 35.000 tkr till tekniska nämndens budget för
reinvesteringar i fastigheter (Överföring av investeringsanslag från år
2019).

Reservation mot beslutet
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I samband med bokslut 2019 följs årets investeringsprojekt upp. För
investeringsprojekt som inte avslutats under 2019 görs en bedömning av
återstående utgifter som behövs överföras till 2020 för att färdigställa
projekten. Enligt gällande ekonomiska styrprinciper ska förslag lämnas till
ekonomiavdelningen om vilka investeringsanslag som behöver överföras till
nästkommande år för projekt som inte avslutats. Investeringsanslag som är
årligen återkommande förs inte över till kommande år. Nämnderna har
inkommit med begäran om överföring av investeringsanslag. I de flesta fall
beror överskotten på förseningar i investeringsprojekten, vilket motiverar att
anslagen överförs. Av beviljat investeringsanslag 2019 på 284 285 tkr
föreslogs 49 521 tkr överföras till 2020 års investeringsbudget.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2020-05-25 § 97,
Kommunledningsförvaltningen har sedan dess inkommit med
kompletterande underlag där ett delvis annorlunda beslutsförslag läggs fram.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 133, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att överföra till Kultur och fritidsnämnden 1.064 tkr, projekt 9444
och 9443 (Överföring av investeringsanslag från år 2019).



Att överföra till VA / Räddningstjänst nämnden 3.640 tkr, projekt
9521 samt projekt för skyddsutrustning (Överföring av
investeringsanslag från år 2019).



Att överföra 35.000 tkr till tekniska nämndens budget för
reinvesteringar i fastigheter (Överföring av investeringsanslag från år
2019).

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Reservation mot beslutet
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande:
Jag ställer mig frågande till om det är i enlighet med gällande regelverk att överföra medel
från ett projekt till ett annat. I ursprungsunderlaget kan man se att det exempelvis togs sex
miljoner från projekt ”Lågehallarna” och dessa medel verkade tillföras projekt
”Ombyggnad av kök Långaröds skola”. Jag ställde frågan på Kommunstyrelsens
sammanträde och fick då beskedet att det var i enlighet med gällande regelverk, men jag
anser att frågan skulle lämnats till revisionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-06-02
Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 97
Kommunstyrelsen 2020-05-11 § 111
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29 § 160
Tjänsteskrivelse 2020-04-14, KLF, Överföring av investeringsanslag från 2019
till 2020
Förslag Överföring av investeringsanslag 2019 version 2
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Nämnden för VA/Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/098

§ 134 Igångsättningstillstånd reinvestering i
skolfastigheter, tidigare Omfördelning av
investeringsprojekt, Tekniska nämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att bevilja tekniska nämnden igångsättningstillstånd av befintliga
reinvesteringsmedel med 10.000 tkr avseende åtgärder tak på
skolfastigheter.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2020-05-12 föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott att omfördela ett antal investeringsprojekt samt bevilja
igångsättningstillstånd för dessa. De projekt man hänvisar till är emellertid
ännu ej beviljade då kommunfullmäktige ej ännu fattat beslut om överföring
av investeringsanslag för 2019 vilket gör att intentionerna i tekniska
nämndens skrivelse ej kan verkställas i dagsläget. Det föreligger behov av ett
antal akuta re-investerings (underhålls) åtgärder i b.l.a. Frosta och
Georgshillskolan, beskrivna i tekniska nämndens skrivelse, som bör påbörjas
innan sommaren. Därför föreslås bevilja igångsättningstillstånd för dessa
takprojekt med 10.000 tkr, vilka finansieras ur tekniska nämndens befintliga
anslag för fastighetsinvesteringar år 2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att bevilja tekniska nämnden igångsättningstillstånd av befintliga
reinvesteringsmedel med 10.000 tkr avseende åtgärder tak på
skolfastigheter.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen 2020-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 2019
Tekniska nämnden 2020-05-22 § 97
Tjänsteskrivelse 2020-05-12-TN
Förteckning beslutade överförda investeringsanslag 2019

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 134, forts
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/155

§ 135 Begäran om tilläggsanslag från Barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att avslå begäran.

Sammanfattning av ärendet
Barn och utbildningsnämnden har begärt 6,2 mkr i ramförstärkning.
Med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomiska situation föreslås att
begäran avslås.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå fullmäktige besluta:


Att avslå begäran.

Ingela Brickling (C) yrkar bifall till Barn- och utbildningsnämndens
ursprungliga förslag till beslut att tilläggsanslag på 6,2 miljoner kronor till 2020
års budget ska sökas som kompensation för redan sett underskott från 2019
för särskilt stöd och studiehandledning.
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till ordförandes avslagsyrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes avslagsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lars-Göran Ritmer
(M) och Stefan Borg (SD) mot Ingela Bricklings (C) yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.
Votering begärs.
Omröstning
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som vill bifalla
Ingela Bricklings (C) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller med 9 Jaröster, 3 Nej-röster och 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen att bifalla
ordförandes yrkande. Ledamöterna röstar enligt nedan:
Ja-röster: Lars-Göran Ritmer (M), Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD),
Anders Hansson (SD), Mattias Jeppson (M), Gert Nygren (SPI),
Percy Hallquist (SPI), Astrid Lofs (SD) och Cecilia Bladh in Zito (SD).

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 135, forts
Nej-röster: Anders Larsson (C), Ingela Brickling (C) och Jens Rosberg (L).
Avstår: Eva Lilja (S).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 § 180
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Anhållan om ramförstärkning
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-24 § 39
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommundirektör
Ekonomichef
Budgetchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/173

§ 136 Välfärdspeng 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att avslå begäran.

Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har begärt 4,3 mkr i ramförstärkning genom att ta del av
medel tillförda det generella statsbidraget, de s.k. ”välfärdspengarna”, som
totalt för Hörbys del uppgår till ca 5.3 mkr.
Med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomiska situation föreslås att
begäran avslås.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att avslå begäran.

Ingela Brickling yrkar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla begäran.
Jens Rosberg (L) yrkar bifall till Ingela Bricklings (C) yrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes avslagsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Lars-Göran Ritmer
(M) mot Ingela Bricklings (C) yrkande med bifallsyrkande av Jens Rosberg (L)
under proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.
Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig emot beslutet att avslå begäran om 4,3 mkr i ramförstärkning
till Socialnämnden. I Socialnämnden den 26 mars ställde sig en enig nämnd bakom
förslaget. Från Centerpartiet ville vi bifalla nämndens äskande och menar att pengarna kan
öronmärkas från det generella statsbidraget som för Hörbys del väntas uppgå till ca 5,3
mkr.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 136, forts
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande:
Jag anser att Socialnämnden skulle erhållit den begärda ramförstärkningen på 4,8
miljoner. Välfärdspengen är ett riktat statsbidrag och med tanke på de utmaningar som
finns så känns det mer rimligt att Socialnämnden tar del av det stödet än att det landar hos
Kommunstyrelsen för godtyckligt bruk. Hörby-politiken har budgetmässigt försökt att
svälta ut Socialnämnden i jakt på effektivitet ett flertal tillfällen historiskt, men den
ansatsen har hittills aldrig varit särskilt lyckad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 § 181
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Socialnämnden 2020-03-26 § 30
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommundirektör
Ekonomichef
Budgetchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/265

§ 137 Ändring av avgifter inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att anta de föreslagna taxehöjningarna.

Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

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. Ärendet återremitterades
till socialnämnden för ytterligare beredning 2019-11-25 § 241. Socialnämnden
beslutade 2020-04-26 § 32 att föreslå fullmäktige anta de ursprungligen
föreslagna taxehöjningarna. Socialnämnden anser att de förslag på beräkningar
som önskas inte står i proportion till de mindre taxehöjningarna som föreslås.
Socialnämnden menar också att kommunen behöver justera avgifter i samma
eller åtminstone i liknande omfattning som andra kommuner. Socialnämnden
vill även belysa att de flesta som har en lägre inkomst inte kommer att beröras
av förändringarna då många av de föreslagna åtgärderna ingår i maxtaxan.
Slutligen menar socialnämnden att kostnaden för ej inlämnade hjälpmedel är
ett verktyg för att säkerställa att fler hjälpmedel ska återlämnas. Hjälpmedel är
en stor kostnad för kommunen och kan hjälpmedel återlämnas kan
kostnaderna hållas ner genom att de kan återanvändas.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 137, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att anta de föreslagna taxehöjningarna.

Ingela Brickling yrkar att föreslå kommunfullmäktige att ändra de föreslagna
taxehöjningarna med följande revideringar:
- Centern yrkar avslag mot den nya avgiften ”leveransavgift för
matdistribution”, 250 kr per månad.
-Centern yrkar avslag mot den nya avgiften ”Extra trygghetslarm”
(make/maka/sambo), 100 kr månad.
- Centern yrkar att avgiften för ”Hämtning av hjälpmedel” skall vara 300 kr
per tillfälle istället för beslutade 900 kr per tillfälle.
Beslutsordning
Ordförande ställer Ingela Bricklings (C) ändringsyrkande under proposition
och finner att detta avslås.
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig emot beslutet att anta taxehöjningarna inom äldreomsorgen.
Centerpartiet har lämnat ett yrkande om ändringar i förslag till beslut enligt följande:
Avslag på den nya avgiften ”Leveransavgift för matdistribution”, 250 kr per månad,
avslag på den nya avgiften ”Extra trygghetslarm” (maka/make/sambo, 100 kr per
månad samt att avgiften för ”Hämtning av hjälpmedel” ska vara 300 kr per tillfälle
istället för beslutade 900 kronor per tillfälle.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 § 183
Socialnämnden 2020-03-26 § 30
Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 241
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Socialnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/156

§ 138 Antagande av detaljplan för del av Lyby
9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation.

Sammanfattning av ärendet
Planering & Utveckling har arbetat fram ett antagandeförslag för Detaljplan
för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation. Arbetet leds av
planarkitekt på Planering & Utveckling. Syftet med detaljplanen är att utreda
lämpligheten för en ny omriktare i koppling till befintlig stamnätsstation i
Lyby, även kallad Hurva station. Aktuellt område används redan idag för
liknande ändamål, men behöver byggas ut för att möjliggöra en planerad
elförbindelse till norra Tyskland. Elförbindelsen kallas Hansa PowerBridge.
Utbyggnaden av en ny omriktare i Lyby kan därför ses som en del i det större
projektet Hansa PowerBridge. Planförslaget innebär prövning av en ny
omriktare i anslutning till befintlig stamnätsstation i Lyby. Planområdet är
lokaliserat inom befintligt område för teknisk anläggning där gällande
detaljplan (från 2012) anger användningen
omriktarstation/transformatorstation. Aktuell utbyggnad ryms alltså inom
ändamålet, men hamnar inom prickad mark som inte får bebyggas och därför
behöver en ny detaljplan upprättas för del av området. Detaljplanen har varit
utskickad på granskning under perioden 16 januari – 7 februari 2020. Samtliga
inkomna yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande som även
innehåller kommunens kommentarer för respektive synpunkt.
Granskningsutlåtandet har legat till grund för arbete med
antagandehandlingarna. Antagandehandlingarna har arbetats fram utifrån de
synpunkter som kom in under granskningen. Inga stora förändringar har
gjorts sedan granskningshandlingarna. De förändringar som gjorts finns
redovisade nedan under rubrik Sammanfattning av planförslaget samt i
planbeskrivningen. Nästa steg i processen är att detaljplanen tas upp för
beslut om antagande. Detaljplanen antas och vinner laga kraft tre veckor efter
antagandebeslut om inga överklaganden inkommer.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta:


Justerande

Att anta Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 138, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 194
Tjänsteskrivelse, Beslut om antagande – Detaljplan för del av Lyby 9:14,
Hansa PowerBridge omriktarstation, 2019-03-31
Bygg- och miljönämndens beslut 2020-04-22
Plankarta, antagandehandling, Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa
PowerBridge omriktarstation,
Grundkarta, 2020-04-14
Planbeskrivning, antagandehandling, Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa
PowerBridge omriktarstation,
Granskningsutlåtande, Detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge
omriktarstation
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Svenska kraftnät
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/158

§ 139 Detaljplan Pugerup 36 Slutrapport
sanering etapp 1
Beslut
kommunstyrelsen beslutar:


Att bevilja medel om högst 100 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för framtagande av slutrapport etapp 1 på
fastigheten Pugerup 36.



Att ge Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och
Gata/parkchef i uppdrag att genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Pugerup 6, 22 och 36 m fl (f d Statoiltomten) antogs 2018-10-29 i
kommunfullmäktige, § 185. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa
möjlighet för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett
attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en
attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till
Hörby centrum.
På fastigheten har det tidigare bedrivits en drivmedelsstation. Vid
avvecklingen av drivmedelsstationen genomfördes viss sanering, men inte till
den grad att bostäder ska kunna byggas på fastigheten.
Projektet är indelat i två ”etapper”. Tidigare i projektet har kommunstyrelsen
beviljat medel för markundersökning etapp 1 och beslut om sanering för
etapp 1 pågår.
En slutrapport behöver tas fram för att redovisa för bygg- och miljönämnden
de åtgärder som har gjorts under saneringsarbetet. Slutrapporten ska bl a
redovisa att avhjälpande åtgärder har utförts enligt anmälan, eventuella
provtagningar, uppgifter om den mängd massor som transporterats bort för
externt omhändertagande, vilken transportör och mottagare av förorenade
massor som anlitats osv.
Slutrapporten kommer att tas fram med hjälp av konsult och kostnaden
beräknas uppgå till högst 100 000 kr.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 139, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att bevilja medel om högst 100 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för framtagande av slutrapport etapp 1 på
fastigheten Pugerup 36.



Att ge Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och
Gata/parkchef i uppdrag att genomföra projektet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 197
Tjänsteskrivelse 2020-05-04-TN
Rapport Miljöteknisk markundersökning 2020-01-30
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., planbeskrivning, laga kraft 2018-12-04
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., plankarta, laga kraft 2018-12-04
Markanvisningsavtal Pugerup 36 daterad 2017-05-30
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonomiansvarig
Ekonom
Tf förvaltningschef, tekniska nämnden
Gata/parkchef
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/158

§ 140 Detaljplan Pugerup 36 - Lokalgata
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att bevilja medel om 3 300 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för utbyggnad av gata på fastigheten Pugerup 36.



Att bevilja årlig kompensation om 30 000 kr i ökade driftskostnader.



Att bevilja årlig kompensation om 168 000 kr/år för ökade
kapitalkostnader.



Att ge Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och
Gata/parkchef i uppdrag att genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Pugerup 6, 22 och 36 m fl (f d Statoiltomten) antogs 2018-10-29 i
kommunfullmäktige, § 185. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa
möjlighet för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett
attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en
attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till
Hörby centrum.
Inom planområdet kommer en ny lokalgata anläggas mellan Kristianstadvägen
och Industrigatan. Denna kommer att förses med dubbelsidig gångbana i hela
dess sträckning samt i sträckningen som ansluter till Kristianstadvägen förses
med trädallé med längsgående parkeringsplatser mellan träden. I resterande
sträckning mot Kristianstadvägen införs utfartsförbud. Samtliga tillfarter från
bostadsbebyggelsen inom planområdet kommer att lokaliseras till den nya
lokalgatan.
Lokalgatan är projekterad med hjälp av en konsultfirma och en kalkyl är
framtagen. Uppskattad kostnad för anläggandet av gatan är 3 151 200 kr,
varav 102 700 kr är kostnaden för gatubelysning (del ovanför mark). I
kalkylen ingår dagvattenhantering enligt ritningar. En viss
samförläggningsvinst med t ex Kraftringen kan eventuellt fås ur schaktarbetet,
men dessa samförläggningar är inte förhandlade ännu. VA-arbeten avseende
Mittskåne Vatten samt fjärrvärme ingår inte i kalkylen. Dessa kostnader
regleras separat mellan exploatör och entreprenör.
Driftskostnaderna för gatan beräknas öka med 30 000 kr/år och
kapitalkostnaderna beräknas öka med 168 000 kr/år, 25 års avskrivningstid.
Parkering för tillkommande bebyggelse samt utveckling av befintlig
bebyggelse ska anordnas inom kvartersmark och finansieras av exploatör.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
§ 140, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att bevilja medel om 3 300 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för utbyggnad av gata på fastigheten Pugerup 36.



Att bevilja årlig kompensation om 30 000 kr i ökade driftskostnader.



Att bevilja årlig kompensation om 168 000 kr/år för ökade
kapitalkostnader.



Att ge Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och
Gata/parkchef i uppdrag att genomföra projektet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 198
Tjänsteskrivelse 2020-05-03-TN
Utformningsplan, ritning daterad 2020-02-28
Typsektioner, ritning daterad 2020-02-28
Mängförteckning prissatt -mark
Mängdförteckning prissatt – belysning
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., planbeskrivning, laga kraft 2018-12-04
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., plankarta, laga kraft 2018-12-04
Markanvisningsavtal Pugerup 36 daterad 2017-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08, § 215
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonomiansvarig
Ekonom
Tf förvaltningschef, tekniska nämnden
Gata/parkchef
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/158

§ 141 Detaljplan Pugerup 36 Markundersökning etapp 2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att bevilja medel om 230 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för markundersökning etapp 2 på fastigheten
Pugerup 36.



Att ge Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och
Gata/parkchef i uppdrag att genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Pugerup 6, 22 och 36 m fl (f d Statoiltomten) antogs 2018-10-29 i
kommunfullmäktige, § 185. Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa
möjlighet för området att utvecklas från att idag delvis vara outnyttjat till ett
attraktivt område för boende, besöksanläggningar, centrumfunktioner och
verksamheter. Utvecklingen av planområdet syftar även till att skapa en
attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen, vilken är en viktig entré till
Hörby centrum. På fastigheten har det tidigare bedrivits en drivmedelsstation.
Vid avvecklingen av drivmedelsstationen genomfördes viss sanering men inte
tillräcklig för bostadsändamål. Projektet är indelat i två ”etapper”. Tidigare i
projektet har kommunstyrelsen beviljat medel för markundersökning för
etapp 1 och beslut om sanering för etapp 1 pågår. För etapp 2 behöver en
markundersökning genomföras. Markundersökningens syfte är att identifiera
eventuella föroreningar och ta fram en åtgärdsplan för vidare hantering.
Markundersökning genomförs med hjälp av konsult och beräknas kosta
230 000 kr. I kostnaden ingår provtagningsplan, markundersökning och en
rapport.
Yrkanden
Ordförande yrkar:

Justerande



Att bevilja medel om 230 000 kr ur kommunstyrelsens
exploateringsbudget för markundersökning etapp 2 på fastigheten
Pugerup 36.



Att ge Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och
Gata/parkchef i uppdrag att genomföra projektet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 141, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 199
Tjänsteskrivelse 2020-05-04-TN
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., planbeskrivning, laga kraft 2018-12-04
Detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl., plankarta, laga kraft 2018-12-04
Markanvisningsavtal Pugerup 36 daterad 2017-05-30
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Budgetchef
Ekonomiansvarig
Ekonom
Tf förvaltningschef, tekniska nämnden
Gata/parkchef
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/216

§ 142 Inkommen Utmaning av verksamhet i
Hörby kommun, Serkon
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att anta utmaningen mot bakgrund av befintligt konkurrensprogram
samt pågående organisationsförändringsarbete.

Sammanfattning av ärendet
Serkon AB har 2020-05-26 inkommit med en utmaning gällande Hörby
kommuns ekonomifunktion. Utmaningsrätten regleras i kommunens
konkurrensprogram med kompletterande policy och riktlinjer för
konkurrensprövning av verksamheter i kommunen. Med anledning av att
kommunen har ett regelverk för konkurrensprövning samt
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 § 96 om en organisationsförändring
föreslås att utmaningen antas. Beslut om att inte upphandla verksamheten ska
tydligt motiveras. Arbetet med eventuell upphandling ska påbörjas snarast och
avtal tecknas under kvartal 4 2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att anta utmaningen mot bakgrund av befintligt konkurrensprogram
samt pågående organisationsförändringsarbete.

Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Jens Rosberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Anders Larsson (C)
och Jens Rosberg (L) under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Inkommen utmaning från Serkon AB, 2020-05-26
Protokoll kommunfullmäktige 2008-11-17 § 144
Konkurrensprogram – Policy och riktlinjer för konkurrensprövning av
verksamheter inom Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Serkon AB
_____
Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/015

§ 143 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen
2020-04-30
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att delårsrapport 1 för januari-april 2020 godkänns.



Att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med
målet att nå ett ekonomiskt resultat i enlighet med budget för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för perioden januari-april 2020 har upprättas.
Periodens utfall uppgår till 0,5 mkr.
Helårsprognosen bedöms till -1,4 mkr.
Inga investeringsprojekt har påbörjats under perioden.
En åtgärdsplan med målet att nå ett resultat enligt budget kommer tas fram till
delårsrapport 2.
Yrkanden
Ordförande yrkar att förslå kommunstyrelsen besluta:


Att delårsrapport 1 för januari-april 2020 godkänns.



Att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med
målet att nå ett ekonomiskt resultat i enlighet med budget för 2020.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 204
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-15, Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen
Delårsrapport 1 2020-04-30 - Kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/014

§ 144 Delårsrapport 1 Hörby kommun
2020-04-30
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun godkänns.



Att styrelse och nämnder får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder
för att nå en ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns delårsrapport för januari-april 2020 har upprättats.
Periodens resultat uppgår till -15,8 mkr, vilket är 20,3 mkr sämre än budget.
Helårsprognosen bedöms till -41,1 mkr, vilket är 50,3 mkr sämre än budget.
Investeringsutfallet uppgår till 4,2 mkr, prognos för helåret är 76,7 mkr vilket
motsvarar 67 % av total investeringsbudget på 114,7 mkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun godkänns.



Styrelse och nämnder får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för
att nå en ekonomi i balans.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 205
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-19, Delårsrapport 1 2020-04-30 för Hörby
kommun
Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/011

§ 145 Intern kontrollplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att fastställa intern kontroll plan för 2020 för kommunstyrelsens
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Hörby kommun har ett reglemente för intern kontroll
som syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de ska med rimlig grad
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:


Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.



Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.



Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Förslag till intern kontroll plan för kommunledningsförvaltningen 2020 har
bifogats ärendet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Fastställa intern kontroll plan för 2020 för kommunstyrelsens
verksamhet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-27
Förslag till intern kontrollplan 2020 för kommunledningsförvaltningen
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/010

§ 146 Interna kontrollplaner för nämnder och
bolagsstyrelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet samt i
enlighet med Hörby kommuns reglemente för intern kontroll § 2 anvisa
kultur- och fritidsnämnden, VA/räddningsnämnden samt
överförmyndarnämnden att inkomma med en intern kontrollplan för sin
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen skall enligt kommunallagen (KL) 6 kap 1 § leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. Socialnämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska
nämnden barn- och utbildningsnämnden, Hörby bostäder AB samt Hörby
Kommuns industrifastighets AB har inkommit med fastställda interna
kontrollplaner för år 2020. Kultur- och fritidsnämnden,
VA/räddningsnämnden och överförmyndarnämnden har inte inkommit med
en intern kontrollplan för år 2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar att notera informationen till protokollet samt i enlighet med
Hörby kommuns reglemente för intern kontroll § 2 anvisa kultur- och
fritidsnämnden, VA/räddningsnämnden samt överförmyndarnämnden att
inkomma med en intern kontrollplan för sin verksamhet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen 2020-06-01
Intern kontrollplan för Hörbybostäder AB
Intern kontrollplan för Hörby kommuns industrifastighets AB
Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-28 § 10
Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden 2020-01-23 § 22
Intern kontrollplan för tekniska nämnden
Socialnämnden 2019-11-21 §249
Intern kontrollplan för socialnämnden
Bygg- och miljönämnden 2019-11-13
Intern kontrollplan för Bygg- och miljönämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 146, forts
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
VA/räddningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/113

§ 147 Hörby kommuns översiktsplan 2035
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning för Hörby kommuns
översiktsplan, Översiktsplan 2035.

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Att påbörja en aktualisering av Hörby kommuns
översiktsplan, Översiktsplan 2030, beslutades i kommunfullmäktige
2019-11-25 §242. Den nya tidshorisonten är 2035.
Ett förslag till uppdragsbeskrivning har tagits fram för att säkerställa att
arbetet följer rätt inriktning. Uppdraget ska resultera i en antagen
översiktsplan för Hörby kommun med tidshorisont på 2035. Planen ska
uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Planen ska också bli väl integrerad i
verksamheten. Målet är att kommunfullmäktige ska besluta om en antagen
översiktsplan i slutet av december 2021.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning för Hörby kommuns
översiktsplan, Översiktsplan 2035.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 193
Tjänsteskrivelse, 2020-04-16, Uppdragsbeskrivning för Hörby kommuns
översiktsplan, Översiktsplan 2035
Underlag till uppdragsbeskrivning - Budget ÖP 2035
Uppdragsbeskrivning för Hörby kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2035,
2020-04-28
Tidsplan för Hörby kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2035, 2020-04-09
Beslutet skickas till
Planering och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/090

§ 148 Information om miljömålsuppföljning
2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns lokala miljömålsprogram antogs i kommunfullmäktige
2015-12-14, § 182. Miljömålsprogrammet är kommunens verktyg för att
uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. I miljömålsprogrammet finns ett
antal åtgärder utpekade på samtliga nämnder i kommunen. Dessa åtgärder
följs upp årligen och resultatet sammanställs i miljömålsuppföljningsrapport.
Miljömålsuppföljningen för kommunen visar att 75 procent av åtgärderna är
genomförda, 10 procent är påbörjade och att 8 procent inte är påbörjade. Det
är även ett antal åtgärder som inte är relevanta, 8 procent.
Miljömålsuppföljningen för kommunstyrelsen för 2019 har inte kunnat
sammanställas på grund av att alla åtgärder inte följts upp i verksamheten.
Åtgärdsprogrammet är i behov av revidering för att ge en tydligare bild av vad
som genomförs på området i kommunen.
Yrkanden
Ordförande yrkar


Att godkänna informationen.

Beslutsordning
Ordförande ställer get yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 § 174
Tjänsteskrivelse, information om miljömålsuppföljning 2019, 2020-04-16
Miljömålsuppföljningsrapport 2019, 2020-04-16
Beslutet skickas till
Miljöstrateg
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/203

§ 149 Återkallande av beställning detaljplan del
av Hörby 45:1 - Pendlarparkering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att återkalla beställning av detaljplan för del av Hörby 45:1,
pendlarparkering stationsläge Ringsjövägen hos bygg- och
miljönämnden.

Reservation mot beslutet
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Att planlägga för en ny pendlarparkering vid stationsläge Ringsjövägen var ett
led i utvecklingen av Hörby stationssamhälle 2.0. Intentionen var att få till en
pendlarparkering med cirka 20 parkeringsplatser norr om stationsläget med
möjlighet till framtida utveckling. Då ingen lösning på trafikfrågan har gått att
finna ser Planering & Utveckling ingen möjlighet till att kunna slutföra arbetet
med detaljplanen. Att det inte heller finns något konstaterat behov av
ytterligare parkeringsplatser gör att frågan om att bygga en ny
pendlarparkering bör vägas i större perspektiv, tillsammans med kommunens
övriga investeringar i offentliga anläggningar och allmän plats.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att återkalla beställning av detaljplan för del av Hörby 45:1,
pendlarparkering stationsläge Ringsjövägen hos bygg- och
miljönämnden.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Reservation mot beslutet
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt följande:
Jag delar inte alls uppfattningen att pendlarparkeringen är omotiverad vid Ringsjövägen.
För närvarande används parkeringarna på ICA och Netto utan handlarnas medgivande.
Även kringliggande gator används och i rusningstrafik är det trångt och trafikfarligt längs
Ågatan då bilar som skall lämna eller hämta pendlare parkerar på båda sidor samtidigt
som det är trafik till och från förskolan Skattkistan och Aktivitetshuset.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

38 (56)

Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 149, forts
För att lägga ner planen med en pendlarparkering på Hörby 45:1, så borde den styrande
majoriteten presentera en alternativ lösning.

§ 149
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 196
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-17
Beslutet skickas till
Plan och utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/182

§ 150 Beslut om försäljning Vibyholm 12
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att genom fastighetsreglering försälja del av Vibyholm 12 och del av
Slagtofta 1:6 till Hörby Industrifastighets AB för ett pris om
50 kr/kvm.



Att köparen står för förrättningskostnaden.



Att tf planerings- och utvecklingschef med rätt till vidaredelegation får
i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering hos
lantmäterimyndigheten samt att företräda Hörby kommun i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Hörby Industrifastighets AB inkom 2019-11-13 med en begäran om att
genom fastighetsreglering utöka sin befintliga fastighet Vibyholm 4 ca 10 m åt
sydväst för att på så sätt få plats med en tänkt nybyggnation av industrihotell,
till stor del på egen mark. En försäljning av en begränsad del av fastigheten
Vibyholm 12 till bolaget skulle möjliggöra för bolaget att utnyttja kvarvarande
byggrätter på sin fastighet Vibyholm 4 på ett effektivt sätt. Köpeskillingen om
50 kr/kvm är fastställd av kommunfullmäktige 2009. Den totala
köpeskillingen fastställs av lantmäteriet i samband med förrättningen. Område
som berörs är ca 1500 kvm vilket motsvarar ca 75 000 kr.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att genom fastighetsreglering försälja del av Vibyholm 12 och del av
Slagtofta 1:6 till Hörby Industrifastighets AB för ett pris om
50 kr/kvm.



Att köparen står för förrättningskostnaden.



Att tf planerings- och utvecklingschef med rätt till vidaredelegation får
i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering hos
lantmäterimyndigheten samt att företräda Hörby kommun i ärendet.

Anders Larsson (C), Stefan Borg (SD) och Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall
till ordförandes yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 150, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande av Anders Larsson (C),
Stefan Borg (SD) och Lars Göran Ritmer (M) under proposition och finner
att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 195
Tjänsteskrivelse 2020-04-16
Ansökan inkommen 2019-11-13
Skiss inkommen 2020-02-28
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Planering & utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/184

§ 151 Utökning av busshållplats vid Nolato
AB/EK-Service
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att ärendet avskrivs i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.

Sammanfattning av ärendet
På tekniska nämndens sammanträde 2019-02-14 initierades ett ärende av
Jan-Åke Boulkizz (SD) gällande gång- och cykelväg till Nolato och EKService samt utökning av en busshållplats vid Nolato AB/EK-Service.
Tekniska nämnden fattade 2019-06-19 § 137, beslutet att:
Uppdra till samhällsbyggnadschef och planering- och utvecklingschef att
kontakta Region Skåne om lokalisering av busshållplats väster om rondellen
Ringsjövägen/väg13 och i övrigt godkänna informationen.
I Hörby kommun är det kommunstyrelsen som är kollektivtrafiknämnd och
som ansvarar för kollektivtrafikfrågorna. Beslutet som fattats ingår därmed
inte i tekniska nämndens verksamhetsområde varav ärendet bör skickas vidare
för beredning till kommunstyrelsen. Skånetrafiken har vid tidigare dialoger
meddelat att det är möjligt att anlägga en busshållplats för linje 474 i form av
en stolpe och bänk längs båda sidor av vägen. Ytterligare ett stopp för
SkåneExpressen 1 och 2 är inte aktuell. Efter uppgifter från Skånetrafiken har
vi fått kännedom om att antalet turer på linjer 474 kommer att minskas inför
trafikår 2021. Eftersom det endast är linje 474 som kommer att stanna vid
busshållplatsen samt att Skånetrafiken valt att minska på antalet turer på linjen
är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att en busshållplats inte är
aktuell att anlägga väster om rondellen Ringsjövägen/väg 13, längs väg 1134.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att ärendet avskrivs i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 151, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 200
Tekniska nämnden 2020-04-23 § 78
Tjänsteskrivelse 2020-04-03-TN
Beslut från Tekniska nämnden, Gång- och cykelväg till Nolato och EkService samt utökning av en busshållplats, 2019-06-19, § 137
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/217

§ 152 Skåne Nordost - Vision 2030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att ställa sig bakom bifogat förslag på ”Vision 2030”, en ny vision
med målbilder och principer för samverkan för Skåne Nordost.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för samarbetskommittén Skåne Nordost har den 17 mars fattat
beslut om att överlämna bifogat förslag angående en ny vision för Skåne
Nordost till kommunstyrelserna i Skåne Nordost. Denna vision med
tillhörande målbilder och principer för samverkan föreslås ersätta Färdplan
Skåne Nordost 2020 som stadfästes 2014.
Vision 2030 handlar om att beskriva ett önskat framtida tillstånd för
nordöstra Skåne i ett expansivt södra Sverige. Visionen beskriver hur vi vill att
nordöstra Skåne ska uppfattas, vad vi gemensamt ska satsa på och vilken
riktning vi ska ta för att ta nordöstra Skåne in i framtiden.
Enligt visionens målbilder finns det i nordöstra Skåne en attraktiv och
dynamisk arbetsmarknad med flera innovationsmiljöer, konkurrenskraftiga
arbetsgivare och attraktiva kommuner. Det finns en hög tillgänglighet via
digitala tjänster och en väl utbyggd kollektivtrafik.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att ställa sig bakom bifogat förslag på ”Vision 2030”, en ny vision
med målbilder och principer för samverkan för Skåne Nordost.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 192
Skåne Nordost - Vision 2030
Beslutet skickas till
Skåne Nordost
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

44 (56)

Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/046

§ 153 Beslut om dataskyddsombud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att utse ArkivIT AB
(organisationsnummer 556854-0883) till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen, med Carine Spång som kontaktperson.

Sammanfattning av ärendet
En myndighet som behandlar personuppgifter måste utse en person i
organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor. Varje
nämnd är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att
dataskyddsförordningen följs.
Hörby kommun har genomfört en upphandling av dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen måste utse det nya dataskyddsombudet för egen del.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att utse ArkivIT AB (organisationsnummer 556854-0883) till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen, med Carine Spång som
kontaktperson.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 § 178
Tjänsteskrivelse, 2020-04-20
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen för anmälan till Datainspektionen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/187

§ 154 Flytt av delar av Christian Kruse-samlingen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att överlämna följande inventarier från kommunarkivets Christian
Kruse-samling till Hörby kommuns museum:
Hopfällbar stol, jägarmodell
Hopfällbart bordsunderrede
Blyertsteckning, ”Korsvirkesgård”
Akvarell, ”Två lönnblad”
Blyertsteckning, ”Hand”
Tuschteckning, ”Portal”
Tuschteckning, ”Säng och sänghimmel”
Tuschteckning, ”Ornament”
Litografi, ”Landskronamotiv”
Blyertsteckning, ”Stickande gumma”
Blyertsteckning, ”Motiv från Hörby” i ekram
Blyertsteckning, ”Sovande kvinna”
Blyertsteckning, ”Mor stickar”
Foto i oval ram föreställande tre barn
Foto i oval ram föreställande ung kvinna
Osignerad teckning, skog, får
Färglagt foto, pojke
Foto, man i profil
(Tobaks)krus
Tavla med Kruse i olika åldrar

Sammanfattning av ärendet
I kommunarkivet finns ett bestånd av handlingar, foton, tavlor, skisser och
diverse saker som har tillhört Christian Kruse och personer i hans närhet.
Dessa har skänkts till kommunen av det numera nerlagda Christian Krusesällskapet och har sedan dess förvarats i kommunarkivet.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 154, forts
För att allmänheten ska få ta del av materialet och för att de saker som inte är
handlingar ska kunna förvaltas på rätt sätt bör dessa skänkas till muséet. I en
första omgång är det rimligt att lämna över de delar av samlingen som inte
utgör foton eller handlingar, och på sikt bör även foton överlämnas. Eftersom
muséet har begränsade möjligheter till både förvaring och digitalisering av
foton kan dessa dock inte överlämnas i nuläget. Arkivarie och museichef har
dock i samråd kommit fram till att tavlor och inramade foton kan överlämnas.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande inventarier från
kommunarkivets Christian Kruse-samling till Hörby kommuns
museum:
Hopfällbar stol, jägarmodell
Hopfällbart bordsunderrede
Blyertsteckning, ”Korsvirkesgård”
Akvarell, ”Två lönnblad”
Blyertsteckning, ”Hand”
Tuschteckning, ”Portal”
Tuschteckning, ”Säng och sänghimmel”
Tuschteckning, ”Ornament”
Litografi, ”Landskronamotiv”
Blyertsteckning, ”Stickande gumma”
Blyertsteckning, ”Motiv från Hörby” i ekram
Blyertsteckning, ”Sovande kvinna”
Blyertsteckning, ”Mor stickar”
Foto i oval ram föreställande tre barn
Foto i oval ram föreställande ung kvinna
Osignerad teckning, skog, får
Färglagt foto, pojke
Foto, man i profil
(Tobaks)krus
Tavla med Kruse i olika åldrar

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 154, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 206
Tjänsteskrivelse 2020-05-06
Beslutet skickas till
Arkivarie
Museichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/191

§ 155 Dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att godkänna bifogat förslag till dokumenthanteringsplan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reviderades senast i september
2019. Den revidering som då gjordes syftade i första hand till att
gallringsrutiner skulle stämma överens med de nationella gallringsråden, men
efterhand har det framkommit att den tidigare planen inte stämde överens
med kommunstyrelsens handlingsflora. Därför har ett nytt förslag arbetats
fram ifrån grunden, och enheterna under kommunledningsförvaltningen har
deltagit i arbetet för att säkra att planen nu är uppdaterad enligt
verksamheternas behov. Nytt för den plan som har tagits fram är också att
den nu innehåller viss vägledning för sekretess i syfte att underlätta för
medarbetarna. Gallringsråden är i huvudsak hämtade från Riksarkivets och
SKR:s rekommendationer i skriften Bevara eller gallra 1. För
ekonomihandlingar har planen dessutom anpassats efter den senaste
revideringen av lagen om kommunal bokföring och redovisning samt för att
enligt gängse rekommendationer gallra pappershandlingar i de fall handlingar
finns inscannade. Resultatet av detta är en avsevärt minskad pappershantering.
Även förklaringar, beskrivningar och liknande har omarbetats i syfte att
planen ska bli så tydlig som möjligt.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till
dokumenthanteringsplan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 207
Tjänsteskrivelse 2020-05-08
Dokumenthanteringsplan-kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 155, forts
Beslutet skickas till
Arkivarie
enhetschefer under KLF

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/183

§ 156 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
maj 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanställningen maj månad 2020 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-04-29 §§ 149-167
2020-05-07 §§ 168
2020-05-13 §§ 169-187
2020-05-27 §§ 188-214
Kommundirektören
Kommundirektören - Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan
gentemot Arbetsmiljöverket, enligt kommunstyrelsens delegationsordning A4.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanställningen
maj månad 2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
sammanställning av delegationsbeslut kommunstyrelsen maj 2020
Kommundirektören - Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan
gentemot Arbetsmiljöverket.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/182

§ 157 Meddelande kommunstyrelsen maj 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av meddelanden maj
månad 2020 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Hörbybostäder AB - Protokoll årsstämma 2020-04-23.
Hörbybostäder AB - Protokoll konstituerande sammanträde 2020-05-04.
Hörby kommuns Industrifastighets AB - Protokoll årsstämma 2020-04-23.
Hörby kommuns Industrifastighets AB - Protokoll konstituerande
sammanträde 2020-04-23.
Brottsofferjouren – Kvartalsstatistik.
Länsstyrelsen Skåne - Grön infrastruktur i Skåne, nulägesbeskrivning och
remissammanställning.
Tekniska nämnden - Åtgärdsförslag, effektiviseringar 2020.
Tekniska nämnden - Tillägg till riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsmark,
försäljningsplatser för torghandel.
Tekniska nämnden - Dataskyddsombud för tekniska nämnden.
HR-avdelningen - Sjukfrånvarostatistik kvartal 1.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna redovisningen av meddelanden maj månad
2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 157, forts
Beslutsunderlag
HR- avdelningen Sjukfrånvarostatistik kvartal 1
Tekniska nämnden - Dataskyddsombud för tekniska nämnden
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark beslutad TN 2019-10-17 § 183
Tekniska nämnden 2020-05-19 § 100
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 TN
Länsstyrelsen Skåne - Grön infrastruktur, nulägesbeskrivning och
remissammanställning
Brottsofferjouren - Kvartalsstatistik
Hörby kommuns industrifastighets AB - Protokoll Konstituerande
sammanträde 2020-05-04
Hörbybostäder AB Protokoll årsstämma 2020-04-23
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 158 HR-information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
HR-chef Paul Eklund informerar om:


Kommunledningens svar på 66a-anmälan.



Feelgoods redovisning av arbetsmiljöenkät.



Pågående rekryteringar.



Rutiner med anledning av 66a-anmälan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 159 Ekonomisk information
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tf. ekonomichef Olof Olsson har inget ytterligare att informera om utöver
det som presenterats under tidigare ärenden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 160 Kommundirektören informerar
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd informerar om:


Arbetet med den kommande organisationsförändringen.



Partierna påminns om att inkomma med redovisning av partistöd.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-06-08
Kommunstyrelsen

§ 161 Ordförande informerar
Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) informerar om:


Kommunens arbete gällande covid-19. Tillgången till
skyddsutrustning, lokaler för avskiljning av smittade vårdtagare och
annat är god.



Dialog med regionen gällande hur provtagning ska ske pågår.



Samverkansavtal med Polisen är underskrivet.



Pågående samarbete med Polisen gällande proaktivt arbete inför
sommaren vad gäller att minska risken för vandalisering och liknande.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

