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§ 177 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckningen konstaterar ordförande att vid
sammanträdet närvarar 9 ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, se
protokollets förstasida.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Uppropet godkänns.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 178 Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Gert Nygren (SPI) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är onsdagen den 8 september
2021 klockan 16:00, kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt bestämma tid och plats för justering.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Gert Nygren (SPI) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är onsdagen den 8 september
2021 klockan 16:00, kommunledningsförvaltningen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

6 (41)

Sammanträdesdatum
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§ 179 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan godkänns med följande
revideringar:


Ärende 9 Tomtpriser för industrimark – Örbyhus, Ulvsunda,
Vibyholm, del av Hörby 45:1 m.fl. hanteras som ärende 5.



Försäljning Bosjö 5, Ernst Ahlgrensgatan 3 tillkommer och hanteras
som ärende 6.



Ärende 25 HR-information hanteras som ärende 9.



Yttrande angående Naturvårdsplan för Hässleholms kommun,
BN 2016-1173 tillkommer och hanteras som ärende 12.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan
godkänns med följande revideringar:


Ärende 9 Tomtpriser för industrimark – Örbyhus, Ulvsunda,
Vibyholm, del av Hörby 45:1 m.fl. hanteras som ärende 5.



Försäljning Bosjö 5, Ernst Ahlgrensgatan 3 tillkommer och hanteras
som ärende 6.



Ärende 25 HR-information hanteras som ärende 9.



Yttrande angående Naturvårdsplan för Hässleholms kommun,
BN 2016-1173 tillkommer och hanteras som ärende 12.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

7 (41)

Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/190

§ 180 Information från VA/räddningsnämnden
enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet att:


Kommunstyrelsen har tagit emot information rörande
räddningstjänsten Skånemitt under VA/räddningsnämndens
rapportering muntligen på dagens sammanträde den 6 september
2021, i enlighet med beslut om uppsiktsplikten taget vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 418.

Sammanfattning av ärendet
VA/räddningsnämnden (ordförande och förvaltningschefer) har inom ramen
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-12-09 § 418, bjudits in till dagens sammanträde med
kommunstyrelsen. Per Björkman, räddningschef, informerar om verksamhet,
ekonomi och framtidsutsikt, samt genomfört studiebesök hos Nerike
brandkår i Lindesberg, som ett led i arbetet med byggnation av ny
brandstation.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet
att:


Kommunstyrelsen har tagit emot information rörande
räddningstjänsten Skånemitt under VA/räddningsnämndens
rapportering muntligen på dagens sammanträde den 6 september
2021, i enlighet med beslut om uppsiktsplikten taget vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 418.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 418
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/262

§ 181 Tomtpriser för industrimark - Örbyhus,
Ulvsunda, Vibyholm, del av Hörby 45:1
m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa
tomtpriser för fastigheterna:
 Örbyhus 1 till 250 kr/kvm.
 Ulvsunda 1 till 250 kr/kvm.
 Del av Hörby 43:47, området väster om Ulvsunda 1 (område 1 karta
nedan), till 180 kr/kvm.
 Vibyholm 12/del av Slagtofta 1:6/ del av Hörby 45:1 (område 2 karta
nedan) till 180 kr/kvm.
 Del av Hörby 45:1, väster om Nolato (område 3 karta nedan) till 180
kr/kvm.
 Del av Hörby 43:47, öster om Sundbyholm 2 (område 5 karta nedan)
till 100 kr/kvm.
 Del av Slagtofta 1:6, norr om värmeverket (område 4 karta nedan) till
100 kr/kvm.

Sammanfattning av ärendet
En genomgång av tomtpriserna gällande industrimark har gjorts. Genom en
jämförelse med angränsande kommuners tomtpriser för industrimark, liksom en
värdering av markens beskaffenhet och läge har ett prisförslag tagits fram för
Hörby kommuns industrimark. En prissättning har gjorts för fastigheter med
skyltningsläge, en utan skyltningsläge och slutligen en för mark som inte är
iordningställd.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att fastställa tomtpriser för fastigheterna:
 Örbyhus 1 till 250 kr/kvm.
 Ulvsunda 1 till 250 kr/kvm.
 Del av Hörby 43:47, området väster om Ulvsunda 1 (område 1 karta
nedan), till 180 kr/kvm.
 Vibyholm 12/del av Slagtofta 1:6/ del av Hörby 45:1 (område 2 karta
nedan) till 180 kr/kvm.
 Del av Hörby 45:1, väster om Nolato (område 3 karta nedan) till 180
kr/kvm.
 Del av Hörby 43:47, öster om Sundbyholm 2 (område 5 karta nedan)
till 100 kr/kvm.
 Del av Slagtofta 1:6, norr om värmeverket (område 4 karta nedan) till
100 kr/kvm.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 181, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 215
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-06-23
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/125

§ 182 Försäljning Bosjö 5, Ernst Ahlgrensgatan 3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Försälja fastigheten Hörby Bosjö 5 för en summa av 4 400 000 kr, till
högstbjudande spekulant.



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

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun är sedan februari 2017 ägare till fastigheten Hörby Bosjö 5,
adress Ernst Ahlgrensgatan 3. Kommunen köpte fastigheten i syfte att
använda den för HVB-verksamhet. Köpeskillingen var 5 858 000 kr.
Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 77, beslut i ärendet gällande
försäljning.
Fastigheten lades ut till försäljning innan sommaren och en budgivning har
pågått. Det högsta budet är på 4 400 000 kr och lämnat av juridisk person,
näst högsta budet på 4 200 000 kr är lämnat av privatperson.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Försälja fastigheten Hörby Bosjö 5 för en summa av 4 400 000 kr, till
högstbjudande spekulant.



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

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 238
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-08-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2921-09-01 § 238
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/190

§ 183 Information från Tekniska nämnden enligt
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet att:


Kommunstyrelsen har tagit emot tekniska nämnden rapportering
muntligen på dagens sammanträde den 6 september 2021, i enlighet
med beslut om uppsiktsplikten taget vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-12-09 § 418.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden (ordförande och förvaltningschef) har inom ramen för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-12-09 §418, bjudits in till dagens med kommunstyrelsen.
Anders Hansson (SD) och Peter Siilak, tf. förvaltningschef, informerar om
löpande verksamhet samt aktuella och kommande projekt utifrån kommunens
fem fokusområden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet
att:


Kommunstyrelsen har tagit emot tekniska nämnden rapportering
muntligen på dagens sammanträde den 6 september 2021, i enlighet
med beslut om uppsiktsplikten taget vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-12-09 § 418.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 418
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/208

§ 184 Revidering av lönepolicy för Hörby
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att:


Anta föreslagen Lönepolicy samt upphäva tidigare Lönepolicy KS
2002-01-14.

Sammanfattning av ärendet
Genom samverkan med fackliga företrädare och lönesättande chefer har HRavdelningen har reviderat nuvarande lönepolicy. Reviderad policy innehåller
därför konkretiserade mål som förenklar uppföljning och höjer dokumentets
status som styrdokument. Nuvarande lönepolicy antogs av KS 2002, sedan
dess har flera väsentliga förändringar skett inom lönebildningsområdet vilka
ökar kraven på arbetsgivarens strategiska lönebildningsarbete.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Anta föreslagen Lönepolicy samt upphäva tidigare Lönepolicy KS
2002-01-14.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Lönepolicy - antagandehandling,
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-6-16 § 194
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-11
Förslag till lönepolicy
Lönepolicy KS 2002-01-14 §3
Beslutet skickas till
HR-avdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/207

§ 185 Medarbetar- och ledarskapspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Anta föreslagen Medarbetar- och ledarskapspolicy samt upphäva
policydokumentet ”Att vara chef och ledare i Hörby kommun”.

Sammanfattning av ärendet
I samband med organisationsöversynen har HR-avdelningen i samverkan med
ledningsgrupp, fackliga företrädare samt PWC tagit fram ett förslag till en
medarbetar- och ledarskapspolicy. Policyn blir ett övergripande styrdokument
och syftar till att beskriva de beteenden som krävs av medarbetare och ledare
för att uppnå vision 2030. Policyn blir vägledande i rekryteringar samt
medarbetar- och lönesamtal där beteendena fungerar som lönekriterier.
Tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är nödvändigt för att driva
organisationen framåt och tillse att vi premierar de beteenden som leder till att
kommunen når vision 2030. Policyn ersätter även tidigare policydokumentet
”Att vara chef och ledare i Hörby kommun” och breddas till att innefatta
riktlinjer för både medarbetare och chefer.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Anta föreslagen Medarbetar- och ledarskapspolicy samt upphäva
policydokumentet ”Att vara chef och ledare i Hörby kommun”.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Medarbetar- och ledarskapspolicy - antagandehandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 195
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-05-10
Medarbetar- och ledarskapspolicy
Att vara chef och ledare i Hörby kommun
Beslutet skickas till
HR-avdelningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 186 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Informerar om följande ärenden:


Pågående arbete gällande facklig tid.



Pågående ledarskapsutbildning för chefer.



Pågående arbete med att utveckla arbetsmiljöarbete.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/118

§ 187 Information om Naturvårdsprogram för
Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Planering och Utveckling har tagit fram ett Naturvårdsprogram för Hörby
kommun. Programmet ska ses som ett rådgivande underlag till all fysisk
planering och myndighetsutövning, både på kommunal och regional nivå
samt en objektiv kunskapssammanställning över områden med höga
naturvärden i kommunen.
Bygg- och Miljönämnden beslutade 2021-04-21 § 67 att skicka
Naturvårdsprogram för Hörby kommun till kommunfullmäktige för
antagande.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-007-07
Naturvårdsprogram antagandehandling, del 1 och 2
Naturvårdsprogram antagandehandling, del 3, objektsdel
bygg- och miljönämnden 2021-04-21 § 67
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/253

§ 188 Yttrande angående Naturvårdsplan för
Hässleholms kommun, BN 2016-1173
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Anta samhällbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt och översända
det till Hässleholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Hässleholm har tagit fram ett förslag till Naturvårdsplan för Hässleholms
kommun. Naturvårdsprogrammet för Hässleholms kommun antogs 2005 och
ska nu ersättas med dels en naturvårdsstrategi och dels en naturvårdsplan.
Synpunkter ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 13
september 2021.
Naturvårdsplanen består av två delar, ett skriftligt dokument som ger en
bakgrund till naturvårdsplanen, och en digital karta. I den digitala kartan finns
områdesbeskrivningar för samtliga klass 1 områden men även klass 2 och 3 är
utpekade.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Anta samhällbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt och översända
det till Hässleholms kommun.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 239
Yttrande angående Naturvårdsplan för Hässleholms kommun, BN 2016-1173
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 226
Naturvårdsplan för Hässleholms kommun, remiss, 2021-06-11
Beslutet skickas till
Hässleholms kommun, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/261

§ 189 Ändrat antal ledamöter i
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att från och
med valet 2022:



Ändra antalet ledamöter i Kommunfullmäktige Hörby från
41 till 31 ledamöter i enlighet med 5 kap. 5 § KL.
Antalet ersättare ändras från 21 till 15 ersättare i enlighet med
5 kap. 8 § KL.

Reservationer om beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig mot beslutet.
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Renaldo Tirone (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 § 128 att bifalla ett
medborgarförslag om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en utredning gällande förslaget så att
eventuellt beslut om ändrat antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige och revidering av arbetsordningen kan fattas av
kommunfullmäktige på sammanträdet i augusti 2021 och därefter rapporteras
till Länsstyrelsen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att från och med valet 2022:
 Ändra antalet ledamöter i Kommunfullmäktige Hörby från
41 till 31 ledamöter i enlighet med 5 kap. 5 § KL.
 Antalet ersättare ändras från 21 till 15 ersättare i enlighet med
5 kap. 8 § KL.
Ingela Brickling (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att från och med valet 2022:
 Inte ändra antalet ledamöter i Kommunfullmäktige Hörby från
41 till 31 ledamöter i enlighet med 5 kap. 5 § KL.
 Antalet ersättare inte ändras från 21 till 15 ersättare i enlighet med
5 kap. 8 § KL.
Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till Ingela Bricklings (C) yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
§ 189, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Ingela Bricklings (C)
yrkade med bifallsyrkande från Renaldo Tirone (S) och finner att ordförandes
yrkande bifalles.
Votering begärs.
Votering
Kommunstyrelsen godkänner att votering går till enligt följande. De som
bifaller ordförandes yrkande röstar ”Ja” och de som bifaller
Ingela Bricklings (C) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller
8 Ja-röster, 4 Nej-röstar och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen att
ordförandes yrkande bifalles.
Votering utfaller enligt nedan:
 Ja: Cecilia Bladh in Zito (SD), Eva Mellerström (M), Astrid Lofs (SD),
Mona Olin (SD), Anders Hansson (SD), Bengt Bengtsson (SPI),
Gert Nygren (SPI), Percy Hallquist (SPI).
 Nej: Anders Larsson (C), Ingela Brickling (C), Mikael Olsson (KD),
Renaldo Tirone (S).
 Avstår: Jens Rosberg (L).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-08-18 § 225
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-07-26
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 128
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne
Kommunledningsförvaltningen, Kansli och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/045

§ 190 IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat
ägande och nya styrdokument
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
 Godkänna att Bromölla respektive Sjöbo kommuner blir nya ägare i
IT kommuner i Skåne Aktiebolag.
 Godkänna att Bromölla och Sjöbo kommuners inträde sker genom
nyemission och där aktierna omfördelas så att varje ägare äger 1/6 var
samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. Detta i enlighet
med avsiktsförklaringarna som antogs av kommunstyrelse 2020 i
samtliga inblandade kommuner.
 Anta:
- Förslag till ny bolagsordning.
- Förslag till nytt aktieägaravtal.
- Förslag till nytt ägardirektiv.
 Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de
nuvarande ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge
samt kommunfullmäktige i de nya ägarkommunerna Bromölla och
Sjöbo fattar motsvarande beslut.
 Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna
nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli
giltigt för bolaget och dess styrelse.
Kommunstyrelsen beslutar att:
 Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska
hållas, kommunens ägarombud i uppdrag att rösta för att Bromölla
och Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och
att stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016
ett gemensamt aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB
(559067 - 2142). År 2020 tillkom Osby kommun som ny delägare.
Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i
bolaget. Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna
omfördelas så att varje delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med
4 miljoner till att sammanlagt vara 12 miljoner kronor. Det innebär att
Bromölla respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 aktier till värdet
av 2 000 000 kronor. Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 och
ställde sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade
verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser
har skett i bolaget sedan årsredovisningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
§ 190, forts

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:


Godkänna att Bromölla respektive Sjöbo kommuner blir nya ägare i
IT kommuner i Skåne Aktiebolag.
 Godkänna att Bromölla och Sjöbo kommuners inträde sker genom
nyemission och där aktierna omfördelas så att varje ägare äger 1/6 var
samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner kronor. Detta i enlighet
med avsiktsförklaringarna som antogs av kommunstyrelse 2020 i
samtliga inblandade kommuner.
 Anta:
- Förslag till ny bolagsordning.
- Förslag till nytt aktieägaravtal.
- Förslag till nytt ägardirektiv.
 Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de
nuvarande ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge
samt kommunfullmäktige i de nya ägarkommunerna Bromölla och
Sjöbo fattar motsvarande beslut.
 Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska godkänna
nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli
giltigt för bolaget och dess styrelse.
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska
hållas, kommunens ägarombud i uppdrag att rösta för att Bromölla
och Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och
att stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-18 § 217
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-07-05
Kommunfullmäktige beslut Bromölla
Kommunfullmäktigebeslut Sjöbo
Avsiktsförklaring Bromölla 2020
Avsiktsförklaring Sjöbo 2020
Årsredovisning med balans- och resultaträkning 2020
Revisionsberättelse 2020
Redogörelse för väsentliga som inträffat efter att årsredovisningen blev klar
Bolagsordning

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 190, forts
Aktieägaravtal
Ägardirektiv
Bolagsordning befintlig i jämförelse med nytt
Aktieägardirektiv befintligt i jämförelse med nytt
Ägardirektiv befintligt i jämförelse ned nytt
Ekonomi nya delägare Sjöbo och Bromölla
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens beslut skickas till:
Bromölla kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun
Sjöbo kommun
Östra Göinge kommun
IT kommuner i Skåne AB
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/247

§ 191 Förslag till omfördelning av medel avsatta
för äldreomsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Av de avsatta 4 mkr fördelas 3 mkr till funktionsstöd och 1 mkr till
äldreomsorgen.

Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2021 som antogs av KF 201130 §236 står det ”Socialnämnden
tillförs extra medel om 4 mkr avsatt för att användas inom äldreomsorgen”.
Om de extra 4 mkr skulle tilldelas äldreomsorgen så innebär detta att
verksamhetsområdet mottagit sammanlagt 20 mkr i ”utvecklingspengar”
under 2021 och funktionsstödsverksamheterna inga pengar alls.
Socialnämndens förvaltning önskar en fördelning på 3 mkr till funktionsstöd
och 1 mkr till äldreomsorgen. Vid Socialnämndens sammanträde 2021-05-27
beslöt socialnämnden att ”ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
ställningstagande eftersom beslut om medel är fattat av kommunfullmäktige”.
Yrkanden
Ordförande yrkar kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:


Av de avsatta 4 mkr fördelas 3 mkr till funktionsstöd och 1 mkr till
äldreomsorgen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 218
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-06-21
Socialnämnden, 2021-05-27 § 113
Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen, 2021-05-24
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Socialnämnden
Ekonomichef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/220

§ 192 Fastställande av valdistrikt 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa
valdistriktens namn 2022 enligt följande:









Valdistrikt 1 Frostaskolan
Valdistrikt 2 Folkets hus (tidigare Biblioteket)
Valdistrikt 3 Lyby/Georgshill
Valdistrikt 4 Älvdalsskolan
Valdistrikt 5 Långaröd
Valdistrikt 6 Ludvigsborg
Valdistrikt 7 Östraby/Västerstad
Valdistrikt 8 Svensköp

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografiskt område
som består av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. I varje valdistrikt finns
en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler
som ska användas som vallokaler.
Valnämnden har 2021-05-19 föreslagit kommunfullmäktige fastställa namn på
valdistrikt med vissa ändringar sedan valet 2018. Förändringen är att namnet
på distriktet ”Biblioteket” ändras till ”Folkets Hus”.
Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändrad valdistriktsindelning
är 31 oktober 2021 och länsstyrelsen emotser beslut senast den 1 november
2021 för att hinna fastställa beslutet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att fastställa valdistriktens namn 2022 enligt följande:









Justerande

Valdistrikt 1 Frostaskolan
Valdistrikt 2 Folkets hus (tidigare Biblioteket)
Valdistrikt 3 Lyby/Georgshill
Valdistrikt 4 Älvdalsskolan
Valdistrikt 5 Långaröd
Valdistrikt 6 Ludvigsborg
Valdistrikt 7 Östraby/Västerstad
Valdistrikt 8 Svensköp

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 192, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 219
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-06-24
Karta valdistrikt 2022
Bilaga - Tabell valdistriktsändringar
Valnämnden, 2021-05-19, § 23
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktige beslut skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne
Välnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/006

§ 193 Redovisning av partistöd 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:



Inkomna redovisningar av partistöd 2020 godkänns.
Partistöd om 545 000 kronor betalas ut med följande fördelning:
- Liberalerna 55 000
- Centerpartiet 65 000
- Socialdemokraterna 75 000
- Sverigedemokraterna 155 000
- Vänsterpartiet 25 000
- SPI Välfärden 45 000
- Moderaterna 65 000
- Miljöpartiet de gröna 25 000
- Kristdemokraterna 35 000

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för partistöd (Kommunfullmäktige 2017-10-30, § 153)
utgår partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. De
partier som tilldelas partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning av
medlens användning. En av mottagaren utsedd särskild granskare, ska granska
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet (KL 4 kap. § 31). Rapporten ska bifogas redovisningen och lämnas
till fullmäktige senast den 30 juni. Kommunfullmäktige ska enligt reglementet
för partistöd besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt KL 4 kap. § 31.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:



Justerande

Inkomna redovisningar av partistöd 2020 godkänns.
Partistöd om 545 000 kronor betalas ut med följande fördelning:
- Liberalerna 55 000
- Centerpartiet 65 000
- Socialdemokraterna 75 000
- Sverigedemokraterna 155 000
- Vänsterpartiet 25 000
- SPI Välfärden 45 000
- Moderaterna 65 000
- Miljöpartiet de gröna 25 000
- Kristdemokraterna 35 000

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
§ 193, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 220
Tjänsteskrivelse med bilaga, KLF, 2021-06-30
Bilaga – Sammanställning inlämnade uppgifter
Redovisning från Kristdemokraterna, 2021-06-28
Redovisning från Miljöpartiet de gröna, 2021-06-23
Redovisning från Moderaterna, 2021-06-03
Redovisning från SPI välfärden, 2021-06-01
Redovisning från Vänsterpartiet, 2021-05-20
Redovisning från Sverigedemokraterna, 2021-05-19
Redovisning från Socialdemokraterna, 2021-05-19
Komplettering från Centerpartiet, 2021-05-17
Redovisning från Centerpartiet, 2021-05-06
Redovisning från Liberalerna, 2021-04-29
Reglemente för partistöd
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Mottagare av partistöd
Ekonomiavdelningen
Kansli- och ledningsstöd
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/231

§ 194 Arvodesgrupp inför mandatperioden
2023-2026
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
















Inrätta en fullmäktigeberedning ”Arvodesgrupp inför mandatperioden
2023–2026”.
Gruppen ska bestå av en ledamot och en ersättare per parti i
kommunfullmäktige, varav en ledamot väljs till ordförande.
Gemensamma nämnder och revisorerna ska ingå i översynen.
Arvodesgruppens förslag på reglemente ska redovisas på
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde och
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.
Arvodesgruppen har rätt till ersättning i enlighet med ”Reglemente för
ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2019–2022”.
NN (SD) utses till ledamot och NN (SD) utses till ersättare.
NN (M) utses till ledamot och NN (M) utses till ersättare.
NN (S) utses till ledamot och NN (S) utses till ersättare.
NN (C) utses till ledamot och NN (C) utses till ersättare.
NN (L) utses till ledamot och NN (L) utses till ersättare.
NN (SPI) utses till ledamot och NN (SPI) utses till ersättare.
NN (KD) utses till ledamot och NN (KD) utses till ersättare.
NN (MP) utses till ledamot och NN (MP) utses till ersättare.
NN (V) utses till ledamot och NN (V) utses till ersättare.
NN (Partibeteckning) utses till ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande arvodesreglemente (Regler för ersättning till förtroendevalda
mandatperioden 2019–2022) behöver ses över inför mandatperioden 2023–
2026. Arvodesgruppens uppgift är att förutsättningslöst göra en översyn av
gällande reglemente för ersättning till förtroendevalda i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, presidier, arbetsutskott, nämnderna, bolagen, revisorerna
samt gemensamma nämnder. Arvodet ska spegla uppdragets karaktär och
tyngd. En omvärldsbevakning ska ske med syfte att Hörbys ersättningar ska
vara i nivå med jämlika kommuners ersättningar till förtroendevalda.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 194, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
















Inrätta en fullmäktigeberedning ”Arvodesgrupp inför mandatperioden
2023–2026”.
Gruppen ska bestå av en ledamot och en ersättare per parti i
kommunfullmäktige, varav en ledamot väljs till ordförande.
Gemensamma nämnder och revisorerna ska ingå i översynen.
Arvodesgruppens förslag på reglemente ska redovisas på
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde och
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.
Arvodesgruppen har rätt till ersättning i enlighet med ”Reglemente för
ersättning till förtroendevalda mandatperioden 2019–2022”.
NN (SD) utses till ledamot och NN (SD) utses till ersättare.
NN (M) utses till ledamot och NN (M) utses till ersättare.
NN (S) utses till ledamot och NN (S) utses till ersättare.
NN (C) utses till ledamot och NN (C) utses till ersättare.
NN (L) utses till ledamot och NN (L) utses till ersättare.
NN (SPI) utses till ledamot och NN (SPI) utses till ersättare.
NN (KD) utses till ledamot och NN (KD) utses till ersättare.
NN (MP) utses till ledamot och NN (MP) utses till ersättare.
NN (V) utses till ledamot och NN (V) utses till ersättare.
NN (Partibeteckning) utses till ordförande.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande uder proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 221
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-06-29
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Partier i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/021

§ 195 Skattesats för år 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Fastställa skattesatsen 21:08 kr/utdebitering per 100 kr.
(Ingen förändring jämfört med år 2021.)

Sammanfattning av ärendet
I budgetdokumentet för år 2021 planeras en skattesänkning med 10 öre per
skattekrona för budgetåret 2022. I linje med detta föreslås denna förändring
beslutas.
Förändringen bedöms minska kommunens skatte- och bidragsintäkter med
ca 4 miljoner kr, vilka finansieras genom minskat resultat.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:


Fastställa skattesatsen 20:98 kr/utdebitering per 100 kr. (Minskning
med 0:10 kr jämfört med år 2021.)

Renaldo Tirone (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att:


Fastställa skattesatsen 21:08 kr/utdebitering per 100 kr.
(Ingen förändring jämfört med år 2021.)

Percy Hallquist (SPI) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) yrkande.
Jens Rosberg (L) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) yrkande.
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Renaldo Tirones (S)
yrkande med bifallsyrkande från Percy Hallquist (SPI), Jens Rosberg (L) och
Mikael Olsson (KD) och finner att ordförandes yrkande bifalles.
Votering begärs.
Votering
Kommunstyrelsen godkänner att voteringen går till enligt följande. De som
bifaller ordförandes yrkande röstar ”Ja” och de som bifaller
Renaldo Tirones (S) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller
5 Ja-röster och 8 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att
Renaldo Tirones (S) yrkande bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 195, forts
Votering utfaller enligt nedan:
 Ja: Cecilia Bladh in Zito (SD), Eva Mellerström (M), Astrid Lofs (SD),
Mona Olin (SD), Anders Hansson (SD).
 Nej: Anders Larsson (C), Bengt Bengtsson (SPI), Gert Nygren (SP),
Percy Hallquist (SPI), Ingela Brickling (C), Jens Rosberg (L),
Mikael Olsson (KD), Renaldo Tirone (S).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 222
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-07-22
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommundirektör
Controller ansvarig
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

31 (41)

Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/224

§ 196 Motion från Anders Larsson (C) och
Yvonne Kulstad (C) om att Hörby kommun
genom ett fortlöpande strategiskt
arbetssätt försäkrar sig om att samtliga
skolor, såväl på landsbygd som i tätort,
involveras i ett hållbarhets- och
likabehandlingsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Motionen avslås.

Reservationer mot beslutet
Ingela Brickling (C) reserverar sig mot beslutet.
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Percy Hallquist (SPI) reserverar sig mot beslutet.
Gert Nygren (SPI) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har inkommit med en motion
om att Hörby kommun genom ett fortlöpande strategiskt arbetssätt försäkrar
sig om att samtliga skolor, såväl på landsbygd som i tätort, involveras i ett
hållbarhets- och likabehandlingsarbete (KS 2020/224).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Motionen avslås.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:


Motionen avslås.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
§ 196, forts

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 223
Barn och utbildningsnämnden 2021-06-22 § 45
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 140
Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om att Hörby
kommun genom ett fortlöpande strategiskt arbetssätt försäkrar sig om att
samtliga skolor, såväl på landsbygd som i tätort, involveras i ett hållbarhets
och likabehandlingsarbete
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/477

§ 197 Motion från Anders Larsson (C) och
Yvonne Kulstad (C) om pendling för
gymnasieelever
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktigebesluta att:


Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiets fullmäktigegrupp har inkommit med en motion med förslag att
erbjuda möjlighet för gymnasieelever som bor utanför Hörby tätort att åka
med kommunens skolskjuts som trafikerar landsbygden.
Förvaltningen har fått i uppdrag att lämna svar innan motionen behandlas i
Kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:


Motionen anses besvarad.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-07 § 162
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-23 § 12
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-02-17
Kommunfullmäktige, 2020-02-24 § 32
Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om pendling för
gymnasieelever
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/056

§ 198 Motion från Mikael Olsson (KD) och
Sandra Vighagen (KD) om ny brandstation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:


Motionen anses besvarad med hänsyn taget till att föreslagna åtgärder
har genomförts (se ärende ”Ny brandstation, dnr 2020/450).

Sammanfattning av ärendet
Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med en
motion 2021-01-25 med följande yrkanden:
 Att ge HIFAB i uppdrag att bygga upp en ny brandstation på gamla
tomten
 Att man tar hjälp av brandchef inom brandkåren i tidigt skede under
projektering tiden med att anpassa nya lokalen efter deras behov.
 Att ovanstående görs skyndsamt så HIFAB kan få intäkterna på
tomten igen och brandmännen får en modern och funktionell
brandstation igen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 § 17, att motionen får ställas och
den expedierades till kommunstyrelsen för beredning.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:


Motionen anses besvarad med hänsyn taget till att föreslagna åtgärder
har genomförts (se ärende ”Ny brandstation, dnr 2020/450).

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-07-01
Kommunfullmäktige 2021-01-25 § 17
Motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om ny
brandstation 2021-01-25
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställarna
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/215

§ 199 Medborgarförslag om patrullerande
ordningsvakter
Beslut
Kommunstyrelsen besluta att:


Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande kommunala ordningsvakter 202006-25 (KS 2020/259). Ärendet gäller frågan om kommunalt anställda
ordningsvakter för att komma tillrätta med problemet med bilträffar då ett
stort antal bilburna personer samlas på parkeringsplatser i Hörby tätort.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Medborgarförslaget avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 163
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-03-25
Kommunfullmäktige 2020-06-22 (2020-06-22 KF §144)
Medborgarförslag om ordningsvakter, 2020-05-25
Beslutet skickas till
Förslagsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/259

§ 200 Medborgarförslag om ordningsvakter
Beslut
Kommunstyrelsen besluta att:


Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit gällande kommunala ordningsvakter 202006-25 (KS 2020/259). Ärendet gäller frågan om kommunalt anställda
ordningsvakter för att komma tillrätta med problemet med bilträffar då ett
stort antal bilburna personer samlas på parkeringsplatser i Hörby tätort.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Medborgarförslaget avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05 § 164
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-03-25
Kommunfullmäktige 2020-06-22 (2020-06-22 KF §144)
Medborgarförslag om ordningsvakter, 2020-05-25
Beslutet skickas till
Förslagsställare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 201 Information om omorganisationen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om status för kommunens
omorganisering.
Yrkanden
Kommunstyrelsen beslutar 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

2021-09-06
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/277

§ 202 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
juli-augusti 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna sammanställningen juli-augusti månad 2021 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott:


Protokoll 2021-08-18 §§ 211-231

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Godkänna sammanställningen juli-augusti månad 2021 för
kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut kommunstyrelsen juli-augusti 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 203 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Hans Persson, ekonom, informerar om:


Arbete med nya upphandlingar.



Ny skatteprognos från Sveriges kommuner och Regioner (SKR)



Delårsrapportering gällande planering och tidsplan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar 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

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 204 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Informerar om:


Arbete med framtagande av reviderad VA-plan.



Pågående arbete med framtagande av ny avfallsplan.



Översyn av samarbetsavtal mellan Hörby kommun och Höörs
kommun.



Pågående revideringsarbete av nämndernas reglementen.



Besöksnäring.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

40 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-09-06
Kommunstyrelsen

§ 205 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande, informerar om följande ärenden:









Status smittspridning covid-19 Hörby kommun.
Påminnelse om Kyrkovalet, den 19 september.
Påminnelse om extrainkallade sammanträden med kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige tisdagen 7 september.
Sammanträde med Trygghetsrådet – konstaterat tryggt i kommunen.
Pågående ledarskapsutbildning för chefer – positiv respons från
deltagare.
Påminnelse om kommande utbildning för kommunens ledningsgrupp
och kommunstyrelsens ledamöter
Pågående rekryteringsarbete av ny VA-chef.
Invigning av skolan Östraby och förskolorna Västerstad och
Sagolandet i Hörby tätort.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

