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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 195 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar 13 ordinarie ledamöter och 4 ej tjänstgörande
ersättare.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 196 Val av justeringsperson
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att utse Mattias Jeppsson (M) att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt att justeringen äger rum
på Kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4,
Hörby klockan 14.00, 2020-09-15.

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 Mattias Jeppson (M) att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt att justeringen äger rum
på Kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby
klockan 14.00, 2020-09-15.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 197 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar


Att godkänna förslag på föredragningslistan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att föredragningslistan ska godkännas.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det
godkännes.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 199 Information från barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande och tf. förvaltningschef har i
kraft av kommunstyrelsens uppsiktsplikt blivit inbjudna till kommunstyrelsens
sammanträde för att berätta om sin verksamhet och dess ekonomi. Barn- och
utbildningsnämndens ordförande och Tf. förvaltningschef informerar om:
-

Ekonomiska åtgärder

-

Studiehandledning och modersmål

-

Skolluncher

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 200 Information gällande Hörbys
upphandlingsprocesser samt centrala avtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingschef Daniel Oredsson informerar om:






Verksamhetens uppdrag, omfattning och personella resurser.
Vilka kommuner som ingår i samarbetet.
Pågående upphandlingar.
Pågående utvärderingar av upphandlingsunderlag.
Verksamhetens avtalsdatabas.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/293

§ 201 Försäljning Osbyholm 1:143 och 1:145
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att försälja fastigheten Hörby Osbyholm 1:143 för en summa av
400 tkr enligt bilagt avtal.



Att försälja fastigheten Hörby Osbyholm 1:145 för en summa av
400 tkr enligt bilagt avtal.



Att med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare,
att underteckna till ärendet hörande köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun är sedan 2012-02-03 lagfaren ägare till fastigheterna
Osbyholm 1:143 och 1:145. Tomterna omfattar 1459 m2 vardera.
En intressent har inkommit till kommunen med en begäran om att få köpa de
båda fastigheterna. Syftet med köpet är att utöka befintlig bebyggelse på
banvallsområdet med ytterligare tre längor, liknande de som redan idag finns
på fastigheterna intill. Intressenten har möjlighet att genom ny
fastighetsreglering skapa ytterligare en byggrätt på området.
Försäljningspriset 400 tkr/fastighet motsvarar ett pris om 274 kr/kvm. Priset
är beräknat utifrån tomtförsäljningar i närområdet under perioden 2017-2020.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att försälja fastigheten Hörby Osbyholm 1:143 för en summa av
400 tkr enligt bilagt avtal.



Att försälja fastigheten Hörby Osbyholm 1:145 för en summa av
400 tkr enligt bilagt avtal.



Att med rätt till vidaredelegation, uppdra kommunens firmatecknare,
att underteckna till ärendet hörande köpehandlingar.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
§ 201, forts

Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02 § 288
Tjänsteskrivelse 2020-08-14
Köpeavtal 2020-08-12 Osbyholm 1-143
Bilaga 1 Karta Osbyholm 1-143
Bilaga 2 Utdrag fastighetsregistret Osbyholm 1-143
Köpeavtal 2020-08-12 Osbyholm 1-145
Bilaga 1 Karta Osbyholm 1-145
Bilaga 2 Utdrag fastighetsregistret Osbyholm 1-145
Bilaga 1 Nyttjanderättsavtal Ritning
Nyttjanderättsavtal parkering Osbyholm
Beslutet skickas till
Planering- och utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/236

§ 202 Granskning av ekonomisk styrning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att beakta rapportens rekommendationer.

Sammanfattning av ärendet
Revisionsföretaget PWC har granskat kommunens ekonomistyrning, vilken
sammanfattas i rapport per juni 2020.
Rapporten sammanfattar att ekonomistyrningen ej är tillräckligt väl
fungerande.
Under hösten 2020 kommer de ekonomiska styrprinciperna att revideras och
förenklas och i budget 2021 kommer rapportens synpunkter gällande
långsiktighet att beaktas.
I huvudsak ställer sig kommunen bakom rapportens slutsatser och
rekommendationer och kommer att implementera dessa. Fokus framgent
kommer att vara på att följa kostnadsutvecklingen, ev. åtgärder kopplat till
detta samt en förenklad och långsiktigt riktad budgetprocess.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att kommunstyrelsen beslutar att beakta rapportens
rekommendationer.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-10
PWC:s ”granskning av ekonomistyrning Hörby kommun” 2020-06-17
Missivbrev ekonomistyrning 2020-06-17
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Revisionen
Kommundirektör
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/045

§ 203 Ny delägare IT kommuner i Skåne AB Bromölla
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att avsiktsförklaring angående Bromölla kommun som ny delägare i
IT kommuner i Skåne AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016
ett gemensamt bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. År 2020
inträdde Osby som ny delägare i bolaget.
Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara
en rad utmaningar som man står inför. De nuvarande ägarna har antagit
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Bromölla kommun har genom beslut i kommunfullmäktige uttryckt ett tydligt
intresse att inträda som ny delägare i IT kommuner i Skåne AB. Av den
anledningen har en avsiktsförklaring för att inleda en process kring ett ev. nytt
delägarskap i bolaget arbetats fram.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att avsiktsförklaring angående Bromölla kommun som ny delägare i
IT kommuner i Skåne AB godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 275
Tjänsteskrivelse 2020-07-23
Avsiktsförklaring
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Ägardirektiv

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 203, forts
Beslutet skickas till
Höörs kommun
Osby kommun
Östra Göinge kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/045

§ 204 Ny delägare IT kommuner i Skåne AB Sjöbo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att avsiktsförklaring angående Sjöbo kommun som ny delägare i IT
kommuner i Skåne AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016
ett gemensamt bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. År 2020
inträdde Osby som ny delägare i bolaget.
Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara
en rad utmaningar som man står inför. De nuvarande ägarna har antagit
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Sjöbo kommun har genom beslut i kommunfullmäktige uttryckt ett tydligt
intresse att inträda som ny delägare i IT kommuner i Skåne AB. Av den
anledningen har en avsiktsförklaring för att inleda en process kring ett ev. nytt
delägarskap i bolaget arbetats fram.
Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att avsiktsförklaring angående Sjöbo kommun som ny delägare i IT
kommuner i Skåne AB godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 276
Tjänsteskrivelse 2020-07-23
Avsiktsförklaring
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Ägardirektiv

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 204, forts
Beslutet skickas till
Osby kommun
Sjöbo kommun
Östra Göinge kommun
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/194

§ 205 Finsam MittSkånes Årsbokslut 2019 och
revisionsberättelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att tillstyrka ansvarsfrihet gällande samordningsförbundet Finsam
MittSkånes årsredovisning för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Finsam MittSkåne har i brev daterat 2020-05-04
efterfrågat kommunfullmäktiges ställningstagande gällande förbundets
årsredovisning för år 2019.
Jäv
Stefan Borg (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i ärendet.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar att tillstyrka ansvarsfrihet gällande samordningsförbundet Finsam
MittSkånes årsredovisning för år 2019.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-10
Brev från samordningsförbundet daterat 2020-05-04 samt förbundets
årsredovisning för år 2019.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till
Samordningsförbundet Finsam Mittskåne
Kommundirektör
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

16 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

17 (32)

Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/291

§ 206 Samarbetsavtal för samarbetskommittén
Skåne Nordost med tillväxtmotorn
Kristianstad Hässleholm och EU-kontor
Skåne Nordost, med tillhörande
arbetsordning
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar:


Att godkänna bifogat samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne
Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm och EU-kontor
Skåne Nordost, med tillhörande arbetsordning.



Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
samarbetsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun är sedan fler år tillbaka medlem i Skåne Nordost. Skåne
Nordost samarbetar utifrån nedan angivna principer:
I Skåne Nordost samverkar kommunerna inom prioriterade områden där vi
når längre gemensamt än var kommun för sig.
Skåne Nordost är vår gemensamma röst i dialogen med externa partners för
att få en starkare påverkan.
Vi tar gemensamt fram övergripande strategier.
Vi tydliggör våra styrkor och utvecklingsbehov.
Alla prioriteringsområden genomsyras av de horisontella principerna och
bidrar till hållbar tillväxt.
Ett samarbetsavtal har under våren arbetats fram och har översänts till
medlemskommunerna för godkännande.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att:

Justerande



Att godkänna bifogat samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne
Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm och EU-kontor
Skåne Nordost, med tillhörande arbetsordning.



Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
samarbetsavtalet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
§ 206, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02, § 292
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-12
Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Skåne Nordosts sekretariat
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/271

§ 207 Upphandlingspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att anta förslag till upphandlingspolicy för Hörby kommun daterad
2011-06-20 och bilaga fordonspolicy upphör att gälla i och med detta
beslut.



Att Inköpspolicy daterad 2011-06-20 och bilaga fordonspolicy upphör
att gälla i och med detta beslut.

Reservation mot beslutet
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande inköpspolicy är i behov av uppdatering.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till upphandlingspolicy
för Hörby kommun.
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Att anta förslag till upphandlingspolicy för Hörby kommun daterad
2011-06-20 och bilaga fordonspolicy upphör att gälla i och med detta
beslut.



Att Inköpspolicy daterad 2011-06-20 och bilaga fordonspolicy
upphör att gälla i och med detta beslut.

Henrik Andersson (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att följande läggs till
policyn:


I dokumentet ”Upphandlingspolicy”, under rubriken ”Mål och
förhållningssätt” lägga till följande stycke: Kommunens
upphandlingar ska ske med inriktningen att företag med antagna
kollektivavtal vid utförande av tjänster och/eller levererande av varor
prioriteras.

Stefan Borg (SD) yrkar avslag på Henrik Anderssons (S) tilläggsyrkandet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 204, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Ordförande ställer proposition på Henrik Anderssons (S) tilläggsyrkande mot
Stefan Borgs (SD) avslagsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02 § 293.
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-07-08
Upphandlingspolicy, daterad 2020-07-08
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kansli
Ekonomi
Upphandlingsenheten

Reservationer mot beslutet
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen enligt följande:
§293 Upphandlingspolicy – Dnr KS 2020/271
Socialdemokraterna yrkar återremiss i ärendet ”Upphandlingspolicy – Dnr KS
2020/271”. Som huvudregel anser vi att företag med kollektivavtal ska vara
en prioriterad faktor vid upphandling. För att leva upp till, i ärendet nämnda,
ILO:S kärnkonvention yrkar vi socialdemokrater istället att:
I dokumentet ”Upphandlingspolicy”, under rubriken ”Mål och
förhållningssätt” lägga till följande stycke:
Kommunens upphandlingar ska ske med inriktningen att företag med antagna
kollektivavtal vid utförande av tjänster och/eller levererande av varor
prioriteras.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/274

§ 208 Försäljning av fastigheter inför budget
2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:


Uppdra åt kommundirektören ta fram beslutsunderlag med förslag på
i ärendet listade fastigheter som kan vara aktuella för försäljning.



Försäljningsvärde upp till tre Mkr kan ske på delegation i
kommunstyrelsen men belopp överstigande tre Mkr beslutas av
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun inkluderande de helägda bolagen har ett omfattande behov
av nyinvesteringar och re-investeringar (underhåll) av fastigheter. För att
möjliggöra dessa investeringar samt begränsa kommande skuldökning till följd
av det omfattande investeringsbehovet behöver kommunen och dess bolag
sälja tillgångar. I ärendet listas fastigheter lämpliga att avyttra i ett första steg.
Ytterligare fastigheter bör tas fram för försäljning i avsikt att hantera den
ekonomiska situationen. Uppdrag gällande försäljning av fastigheter för de av
kommunen helägda bolagen beskrivs i separat ärende. Fastigheterna ska säljas
till marknadspriser efter genomförda värderingar.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Uppdra åt kommundirektören ta fram beslutsunderlag med förslag på
i ärendet listade fastigheter som kan vara aktuella försäljning.



Försäljningsvärde upp till tre Mkr kan ske på delegation i
kommunstyrelsen men belopp överstigande tre Mkr beslutas av
Kommunfullmäktige

Beslutsordning
Ordförande ställer efter yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02, KsAu § 294.
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-07-14

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 208, forts
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommundirektör
Ekonomichef
Tf. Förvaltningschef Tekniska förvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/275

§ 209 Försäljning av fastigheter (Hörby Bostäder
AB och Hörby kommuns Industrifastighets
AB) - KF
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:


Uppdra åt bolagens verkställande direktör att ta fram beslutsunderlag
med förslag på i ärendet listade fastigheter som kan vara aktuella
försäljning.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun inkluderande de helägda bolagen har ett omfattande behov
av nyinvesteringar och re-investeringar (underhåll) av fastigheter. För att
möjliggöra dessa investeringar samt begränsa kommande skuldökning till följd
av det omfattande investeringsbehovet behöver kommunen och dess bolag
sälja tillgångar. I ärendet listas fastigheter lämpliga att avyttra i ett första steg.
Ytterligare fastigheter bör tas fram för försäljning i avsikt att hantera den
ekonomiska situationen. Fastigheterna ska säljas till marknadspriser efter
genomförda värderingar. Ombildning till bostadsrätter ska prövas som ett
första alternativ gällande Hörby bostäders försäljningar.
Yrkanden
Ordförande yrkar att


Uppdra åt bolagens verkställande direktör att ta fram beslutsunderlag
med förslag på i ärendet listade fastigheter som kan vara aktuella
försäljning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02, KsAu § 295.
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-07-15
Beslutet skickas till
Kopia av Kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Hörby kommuns Industrifastigheter AB
Hörby Bostäder AB
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/445

§ 210 Medborgarförslag om tiggeriförbud i
Hörby - KF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:


Att inte införa tiggeriförbud i Hörby kommun.



Att anse medborgarförslaget besvarat.

Protokollsanteckning
Stefan Borg (SD) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

Sammanfattning av ärendet
Den 17 december 2018 lämnade Jan-Erik Persson in ett medborgarförslag i
vilket han, med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
HFD 2018 ref. 751, anförde att det finns förutsättningar för ett lokalt
tiggeriförbud i Hörby. Han hänvisade till sitt tidigare medborgarförslag från
den 28 april 2016, gällande avhysning av tiggare, i vilket han begärde att
kommunen utökade och aktiverade sina ordningsstadgor för att åstadkomma
en mer aktiv kontroll av att lag och ordning följdes.
Kommunfullmäktige har den 18 januari 2019 beslutat att medborgarförslaget
får ställas och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Hörbys lokala ordningsföreskrifter saknar bestämmelser om
penninginsamling. Av praxis följer att föreskrifter enligt ordningslagen måste
ha ett visst syfte, inte får vara för långtgående och måste ha en tillräckligt
tydlig utformning. Det betyder att tillämpningsområdet måste begränsas till de
områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem.
Av HFD 2018 ref. 75 följer att en kommun kan meddela förbud mot passiv
penninginsamling, så kallat tiggeri, förutsatt att tillämpningsområdet avgränsas
till ett förhållandevis snävt geografiskt område såsom vid en affär eller annan
plats där tiggeri utgör eller kan antas utgöra ett problem. Det finns inte stöd i
lag eller praxis för att meddela tiggeriförbud för hela eller större delar av en
kommuns geografiska område. För att undvika att bestämmelsen träffar sådan
insamling som kan godtas är det är lämpligt att tydligt beskriva vilken typ av
passiv penninginsamling som avses.
En kommun behöver inte presentera utredning till stöd för de
ordningsföreskrifter som införs.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 210, forts
Det är dock inte lämpligt att meddela föreskrifter för vilka ett faktiskt behov
saknas. Av underlaget i medborgarförslaget går det inte att dra slutsatsen att
det föreligger ett faktiskt behov som motiverar ett tiggeriförbud. I
medborgarförslaget anges inte heller någon tydligt utpekad plats där ett
tiggeriförbud skulle gälla.
Mot bakgrund av att en ordningsföreskrift mot tiggeri enligt praxis ska vara
snävt geografiskt avgränsad förutsätter ett förbud att de platser i kommunen
där tiggeri utgör eller kan antas utgöra ett problem identifieras.

Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att:


Att för närvarande inte införa tiggeriförbud i Hörby kommun då inget
behov föreligger.



Att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsordning
Ordförande ställer Stefan Borgs (SD) yrkande med en protokollsanteckning
under proposition och finner att det bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02, Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 296
Tjänsteskrivelse 2019-09-23
Beslut Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 14
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-12-17, lokala ordningsföreskrifter
om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri), Vellinge Kommun
Medborgarförslag om tiggeriförbud i Hörby
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Medborgarförslagsställaren

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
§ 210, forts

Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från Stefan Borg (SD):
Sverigedemokraterna ser för närvarande inte att tiggeri på offentlig plats utgör
ett problem i Hörby kommun. Av Högsta Förvaltningsrättens dom i målet
mot Vellinge kommun (2149-18) framgår att ett förbud mot passiv insamling
av pengar (tiggeri) måste avse särskilt angivna områden där ”någon typ av
störning i det offentliga rummet föreligger”. Vidare måste
”tillämpningsområdet begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör
eller kan antas utgöra ett problem”.
Då vi för närvarande inte kan se att det föreligger en ”störning” enligt ovan
ser vi det varken som ändamålsenligt eller lagenligt att i den lokala
ordningsstadgan införa en föreskrift om ”tiggeriförbud”. Sannolikt skulle en
sådan föreskrift överklagas och medföra en långdragen juridisk process.
Skulle den situationen uppstå att tiggeri i Hörby skulle utvecklas till en
”störning i det offentliga rummet” i lagens mening kommer vi givetvis att
initiera en revidering av den lokala ordningsstadgan för att möta problemet”.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 211 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Lena Mårtensson Stenudd informerar om:


Pågående arbete i samband med omställning av anställningsformen
”Bemanna rätt”

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

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 212 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Olof Olsson informerar om:


Prognos för helårsresultatet för år 2020.



Bakomliggande faktorer avseende det prognostiserade resultatet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 213 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd informerar om:


Inbrott som skett i kommunhuset nattetid där en del datautrustning
stals.



Initiativ om att fortsätta med förebyggande åtgärder för att förhindra
ytterligare inbrott och stölder.



Pågående förändringsarbete med anledning av utveckling av den nya
organisationen.



Stabilt Coronaläge i skolor och kommunens verksamheter.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen

§ 214 Ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:


Att informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om:


Behov av utveckling av kommunikationen mellan kommunledning
och andra berörda i samband med oväntade händelser.



Lokalbehov och frågor avseende externa organisationer.



Möjlig försäljning av soptipp och pågående värdering.



Pågående detaljplaner.



Rapport angående Vårdcentralområdet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/284

§ 215 Meddelande kommunstyrelsen augusti
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna redovisningen av meddelanden augusti månad 2020 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet


Brottsofferjouren Mellersta Skåne - Statistik t o m 2020-07-31.



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-11 - Fråga om
godkännande av ansökan att bedriva fristående förskola i Hörby
kommun.



Skånetrafiken - Färdtjänststatistik 2020 halvår 1.



Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Informations- och
Nyhetsbrev.



Mellanskånes Renhållnings AB – Protokoll bolagsstämma 2020-05-15.

Yrkanden
Ordförande yrkar:


Att godkänna redovisningen av meddelanden augusti månad 2020 för
kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Brottsofferjouren Mellersta Skåne - Statistik t o m 2020-07-31.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-11 - Fråga om
godkännande av ansökan att bedriva fristående förskola i Hörby kommun.
Skånetrafiken - Färdtjänststatistik 2020 halvår 1.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Informations- och Nyhetsbrev.
Mellanskånes Renhållnings AB – Protokoll bolagsstämma 2020-05-15.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2020-09-14
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/285

§ 216 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
augusti 2020
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanställningen augusti
månad 2020 för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-05 §§ 240-266
2020-08-18 §§ 267-284
2020-09-02 §§ 285-305
Kommunekolog
Beslut om att bevilja förnyad ansökan om dispens då åtgärden inte bedöms
påverka syftet med strandskyddsbestämmelserna negativt, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning D 11 och D 12.
Mark- och exploateringsingenjör
Remissvar - Grannehörande Häggenäs 3:76, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D 7.
Ansökan om lantmäteriförrättning (där överenskommelse om
fastighetsreglering ingår) som innebär att ett område på ca 373 kvm överförs
från gatufastigheten Hörby 45:1 till bostadsfastigheten Fleräng 2. Ett litet
skifte av Hörby 43:47 överförs också till Hörby 45:1, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning D 5.
Ansökan om lantmäteriförrättning angående Hörby 43:47 (Stattena Norra,
omr A & B). Ansökan innebär flera avstyckningar från Hörby 43:47, enligt
kommunstyrelsens delegationsordning D 5.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut kommunstyrelsen augusti 2020
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

