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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörbysalen
Måndagen den 11 oktober 2021 klockan 14:00–18:18, med ajournering av
sammanträdet klockan 14:35–14:40, 16:12–16:20 och 17:24–17:31.

Beslutande

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande
Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande
Anders Larsson (C), andre vice ordförande §§ 210–237
Stefan Borg (SD) §§ 210–218
Mona Olin (SD)
Anders Hansson (SD) §§ 214–240
Gert Nygren (SPI)
Percy Hallquist (SPI)
Ingela Brickling (C)
Jens Rosberg (L)
Renaldo Tirone (S)
Astrid Lofs (SD) tjänstgörande ersättare för Anders Hansson (SD)
§§ 210–213, tjänstgörande ersättare för Stefan Borg (SD) §§ 219–240
Bengt Bengtsson (SPI), tjänstgörande ersättare för Percy Hallqvist (SPI)
Paul Jönsson (C), tjänstgörande ersättare för Ander Larsson (C) §§ 238–240
Eva Lilja (S), tjänstgörande ersättare för Henrik Andersson (S)

Utses att justera

Jens Rosberg (L)
210–240
Kommunhuset, Ringsjövägen 4, onsdagen den 13 oktober 2021 klockan 13.15

Paragrafer
Justeringens plats och tid
Sekreterare

Tobias Sjöblom
Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD)
Justerande

Jens Rosberg (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-11

Datum för anslags uppsättande

2021-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Ringsjövägen 4

Underskrift

Marianne Ivarsson

Datum för anslags nedtagande

2021-11-05
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Övriga deltagande

Leif Rosvall (SD), ej tjänstgörande ersättare §§ 210–220
Irene Nyqvist, kommundirektör
Tobias Sjöblom, nämndsekreterare
Paul Eklund, HR-chef
Hans Persson, ekonom
Pontus Schygge, controller §§ 217–220
Tommy Johansson, utredare, Östra Göinge § 213
Patrik Palmström, biträdande VA-chef, Mittskåne Vatten § 214
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, Höörs kommun § 214
Kristina Simonsson Ronquist, Envidan § 214 (deltar via länk)
Ingrid Aronsson, mark- och exploateringsingenjör § 215
Micael Svensson, enhetschef Kristianstads räddningstjänst § 216
Maida Engqvist, sektorchef, sektor Omtanke §§ 217–218
Anna-Lena Hansdotter, sektorchef, sektor Livsmiljö § 219
Peter Johansson (SD), ordförande för kultur- och fritidsnämnden § 219
Petter Hallberg, kanslichef § 227–240
Mattias Präntare, kommunikationschef, Strategi och utveckling § 238
(deltar via länk)
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2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 210 Upprop
Sammanfattning av ärendet
Efter uppropet enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid
dagens sammanträde närvarar 10 ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,
samt 2 ej tjänstgörande ersättare, se protokollets förstasida.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Uppropet godkänns.

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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2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 211 Val av justerare
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll, samt besluta om tid och plats för protokollets justering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Jens Rosberg (L) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.

•

Tid och plats för protokollets justering är onsdagen den 13 oktober
2021 klockan 13:15, kommunhuset, Ringvägen 4.

Yrkanden
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Jens Rosberg (L) utses att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll.

•

Tid och plats för protokollets justering är onsdagen den 13 oktober
2021 klockan 13:15, kommunhuset, Ringvägen 4.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 212 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan godkänns med följande
revideringar:
•
•
•
•
•
•

Information från MittSkåne Vatten om taxor läggs till och hanteras
som ärende 5.
Markanvisningsavtal Acrinova AB och NCC läggs till och hanteras
som ärende 6.
Information från Räddningstjänsten om trygghetscentral i Skåne
Nordost läggs till och hanteras som ärende 7.
Avsägelser läggs till och hanteras som ärende 22.
Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott läggs till och
hanteras som ärende 23.
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott läggs till och
hanteras som ärende 24.

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

Information från MittSkåne Vatten om taxor läggs till och hanteras
som ärende 5.
Markanvisningsavtal Acrinova AB och NCC läggs till och hanteras
som ärende 6.
Information från Räddningstjänsten om trygghetscentral i Skåne
Nordost läggs till och hanteras som ärende 7.
Avsägelser läggs till och hanteras som ärende 22.
Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott läggs till och
hanteras som ärende 23.
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott läggs till och
hanteras som ärende 24.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/213

§ 213 Information om Uppdragsbeskrivning för
framtagandet av nya samverkansavtal för
samarbetet inom VA och Räddningstjänst
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektörerna har av den politiska styrgruppen för samverkan
Höör/Hörby fått uppdraget att ta fram förslag på uppdragsbeskrivning för
framtagandet av nya samverkansavtal för samarbetet inom VA och
Räddningstjänst, förslag på hur arbetet ska finansieras och ett gemensamt,
likalydande beslutsunderlag som kan användas för beslut i bägge kommuners
kommunstyrelser.
Politisk styrgrupp för samverkan Höör/Hörby har uttalat att kommunerna vill
fortsätta sitt samarbete men att det är viktigt att nuvarande samarbetsavtal på
ett tydligare sätt reglerar hur samarbetet ska gå till, hur bägge kommuners
insyn och inflytande säkras och hur den ekonomiska redovisningen ska göras.
De nya samverkansavtalen bör tas fram av en oberoende part och för detta
krävs finansiering. Innan upphandling har skett får kostnaderna uppskattas till
300 000 kr. Kostnaderna ska fördelas lika mellan kommunerna och
kommundirektörerna ska vara uppdragsgivare och avtalsparter till konsulten.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer get yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-08-09 § 162
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16 § 198
Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-05-17
Uppdragsbeskrivning
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 214 Information från MittSkåne Vatten om
taxor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Rolf Carlsson, räddningschef, Höörs kommun, och Patrik Palmkvist,
biträdande VA-chef, Mittskåne Vatten, och Kristina Simonsson Ronquist,
Envidan, informerar om VA-taxor och hur dessa beräknas utifrån framtida
utbyggnation samt lager och regler.
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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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/514

§ 215 Markanvisningsavtal Acrinova AB och NCC
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Området Stattena östra, del av Hörby 43:47, ska markanvisas genom
öppet anbudsförfarande i enlighet med kommunens markpolicy när
detaljplan vunnit laga kraft.

•

Inte gå vidare och teckna markanvisningsavtal i enlighet med
avsiktsförklaring beslutad 2016-10-17 KS § 215 punkt 2.

Sammanfattning av ärendet
Acrinova AB och NCC har sedan 2016 haft dialog med kommunen gällande
utbyggnadsområde på Stattena östra. Under detaljplaneprocessen har
Acrinova AB och NCC deltagit i möten och workshops. Några avtal gällande
avsiktsförklaring eller samarbete har aldrig upprättats. Företaget vill att
kommunen nu tecknar markanvisningsavtal med dem i enlighet med tidigare
beslut om avsiktsförklaring.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Området Stattena östra, del av Hörby 43:47, ska markanvisas genom
öppet anbudsförfarande i enlighet med kommunens markpolicy när
detaljplan vunnit laga kraft.

•

Inte gå vidare och teckna markanvisningsavtal i enlighet med
avsiktsförklaring beslutad 2016-10-17 KS § 215 punkt 2.

Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Lars-Göran Ritmer (M) och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-17 § 215
Kommunstyrelsens beslut, 2017-01-16, § 19
Beslutet skickas till
Planering & Utveckling
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 216 Information från räddningstjänsten om
trygghetscentral i Skåne Nordost
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Micael Svensson, enhetschef Kristianstads räddningstjänst, informerar om
trygghetscentral i Skåne Nordost.
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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Sammanträdesdatum

2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 217 Information om ”Bemanna rätt”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Maida Engqvist, sektorchef sektor Omtanke, informerar om det pågående
arbetet med projektet Bemanna rätt.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen besluta att:
•

Informationen noteras till protokollet.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/190

§ 218 Information från Socialnämnden enligt
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet att:
•

Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens rapportering
muntligen på dagens sammanträde den 11 oktober 2021, i enlighet
med beslut om uppsiktsplikten vid kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-09 § 418.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden (ordförande och sektorchefer) har, inom ramen för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, bjudits in till kommunstyrelsens
sammanträde. Mona Olin (SD), ordförande, Maida Engqvist, sektorchef
sektor Omtanke, och Anna-Lena Hansdotter, sektorchef sektor Livsmiljö,
informerar om ekonomi, kommande projekt och verksamhet utifrån de fem
fokusområden.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet
att:
•

Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens rapportering
muntligen på dagens sammanträde den 11 oktober 2021, i enlighet
med beslut om uppsiktsplikten 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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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/190

§ 219 Information från Kultur- och
fritidsnämnden enligt kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det noteras till protokollet att:
•

Kommunstyrelsen har tagit del av kultur- och fritidsnämndens
rapportering muntligen på dagens sammanträde den 11 oktober 2021,
i enlighet med beslut om uppsiktsplikten vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-12-09 § 418.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden (ordförande och sektorchef) har inom ramen för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-12-09 §418, bjudits in till dagens med kommunstyrelsen.
Peter Johansson (SD), ordförande, och Anna-Lena Hansdotter, sektorchef
sektor Livsmiljö, informerar om ekonomi, kommande projekt och
verksamhet utifrån de fem fokusområdena.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Kommunstyrelsen har tagit del av kultur- och fritidsnämndens
rapportering muntligen på dagens sammanträde den 11 oktober 2021,
i enlighet med beslut om uppsiktsplikten vid kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-12-09 § 418.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-04-12 § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09 § 418
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/016

§ 220 Delårsrapport 2021-08-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Delårsrapport januari-augusti 2021 för Hörby kommun godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns delårsrapport för januari-augusti 2021 har upprättats.
Periodens resultat uppgår till 45 mkr, vilket är 6 mkr bättre än föregående års
utfall.
Helårsprognosen bedöms till 34 mkr, vilket är 5 mkr bättre än budget.
Investeringsutfallet uppgår till 46 mkr, vilket är 30 mkr högre än föregående
års utfall.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Delårsrapport januari-augusti 2021 för Hörby kommun godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-10-06
Tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Hörby kommun delårsrapport 2021-08-31
Delårsrapport januari-augusti 2021 för Hörby kommun
Bilaga till delårsbokslut fokusområden
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/256

§ 221 Svar på revisionsrapport om granskning av
digitalisering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Godkänna tjänsteskrivelsen, 2021-09-29, som kommunstyrelsens
yttrande till revisionen.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hörby kommun har PwC
genomfört en granskning av digitalisering. Granskningens syfte har varit att
bedöma om kommunstyrelsens arbete med digitalisering sker på ett
ändamålsenligt sätt. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen över
vidtagna åtgärder och status på arbetet med digitalisering. I Hörby kommun
pågår det ett arbete att revidera digitaliseringsarbetet. I detta arbete ingår de
rekommendationer som revisionsrapporten lämnar till kommunstyrelsen.
Därmed tas revisionsrapportens rekommendationer till kommunstyrelsen i
beaktande.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Godkänna tjänsteskrivelsen, 2021-09-29, som kommunstyrelsens
yttrande till revisionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen, 2021-09-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 250
Tjänsteskrivelse, 2021-09-03
Revisionsrapport om granskning av digitalisering
Beslutet skickas till
Revisionen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/144

§ 222 Österlens vattenråd - Samarbetsavtal
Vattenvård i Sydost
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
• Godkänna OVR Samarbetsavtal Vattenvård i Sydost.
• Bevilja medfinansiering med 31 500 kr/år under 3 år, från 2021 till 2023,
med start från att avtalet är undertecknat av alla parter.

Sammanfattning av ärendet
Projekt ”Vattenvård i Sydost” är ett samarbetsprojekt mellan de två vattenråden
Österlens vattenråd (OVR) och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån,
tillsammans med de 6 kommunerna som ingår i avrinningsområdet. De ingående
kommunerna är Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad.
Detta är egentligen en spinoff från LEADER-projektet ”Österlens sköna
vattendrag” som pågick 2018–2021. Upplägget är ungefär detsamma som under
projekt Österlens sköna vattendrag med skillnaden att nu betalar kommunerna
till respektive vattenråd. Det årliga behovet av kommunala medel till Österlens
vattenråd beräknas vara 500 000 kr vilket är hälften av summa och behovet för
hela projekt ”Vattenvård i Sydost”. Den andra halvan betalas av det andra
vattenrådet och deras medlemskommuner. Medfinansieringen fördelas i
förhållande till de ingående kommunernas avrinningsområde inom vattenrådens
geografiska yta. För Hörby kommuns del innebär det en medfinansiering på 31
500 kr/år.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
• Godkänna OVR Samarbetsavtal Vattenvård i Sydost.
• Bevilja medfinansiering med 31 500 kr/år under 3 år, från 2021 till 2023,
med start från att avtalet är undertecknat av alla parter.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 251
Tjänsteskrivelse, 2021-08-26
OVR Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021–2023
Projektbeskrivning Vattenvård i sydost 2020–2023
Samarbetsavtal 2018 Österlens sköna vattendrag
Beslut skickas till
Österlens Vattenråd

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/036

§ 223 Sammanträdesdagar och
sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Förslag på sammanträdesdagar och sammanträdestider 2022 för
kommunstyrelsen godkännes.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Förslag på sammanträdesdagar och sammanträdestider 2022 för
kommunfullmäktige godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Förslag på sammanträdesplan för 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Förslag på sammanträdesdagar och sammanträdestider 2022 för
kommunstyrelsen godkännes.

Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Förslag på sammanträdesdagar och sammanträdestider 2022 för
kommunfullmäktige godkännes.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 255
Tjänsteskrivelse, 2021-07-08
Sammanträdesplanering 2022 - alternativ 1
Sammanträdesplanering - alternativ 2
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/008

§ 224 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas härmed
följande obesvarade medborgarförslag:
Medborgarförslag som har passerat kommunallagens krav om handläggning
inom ett år (5 av 22 medborgarförslag).
Medborgarförslag som har passerat gränsen vid återapportering i
april 2022 (om inte avgjort tidigare).
Medborgarförslag som har passerat gränsen vid återrapportering i oktober
2022 (om inte avgjort tidigare).
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 257
Tjänsteskrivelse, 2021-09-08
Bilaga - obesvarade medborgarförslag sortering nämnder
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/009

§ 225 Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente
ska obesvarade motioner redovisas inför kommunfullmäktige två gånger per
år i april och oktober. Motioner har sorterats enligt följande:
Motioner som har passerat kommunallagens krav om handläggning inom ett
år (14 av 36 motioner).
Motioner som har passerat gräsen vid återrapportering i april 2022 (om inte
avgjort tidigare).
Motioner som har passerat gränsen vid återrapportering i oktober 2022 (om
inte avgjort tidigare).
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige
beslutar att.
•

Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 258
Tjänsteskrivelse, 2021-09-08
Bilaga - samtliga obesvarade motioner sortering nämnder
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kanslienheten
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/023

§ 226 Återrapportering av nämndernas beslut i
medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med arbetsordningen för fullmäktige § 31 redovisas nämndbeslut
gällande följande medborgarförslag:
KS 2020/214 – Medborgarförslag om konstverk vid dagvattenbrunnar.
KS 2020/267 – Medborgarförslag angående lekplats i Satserup.
KS 2021/072 – Medborgarförslag om fritidsbank.
KS 2020/215 – Medborgarförslag om patrullerande ordningsvakter.
KS 2020/259 – Medborgarförslag om ordningsvakter.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Godkänna återrapporteringen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-08
Kommunstyrelsen 2021-09-06 § 200
Kommunstyrelsen 2021-09-06 § 199
Tekniska nämnden 2021-03-35 § 46
Tekniska nämnden 2021-06-17 § 107
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-15 § 35
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kanslienheten
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/261

§ 227 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 mot beslutet
Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.
Ingela Brickling (C) reserverar sig mot beslutet.
Renaldo Tirone (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se protokollsbilaga i
slutet av protokollet.

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.
Tjänsteskrivelsen beskriver de rättsliga förutsättningarna för en minskning av
antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, eventuella konsekvenser vad
gäller små partiers möjlighet att erhålla mandat samt ekonomiska
konsekvenser av ett sådant beslut.
Tjänsteskrivelsen har uppdaterats med den information som efterfrågades
under kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27 vad gäller ett simulerat
mandatutfall för 2018 vid ett mandatantal om 31 ledamöter.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 227, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
• 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 att:
• Avslå ärendet.
Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till Ingela Bricklings (C) yrkande.
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mona Olin (SD) yrkar bifall till ordförande yrkande.
Gert Nygren (SPI) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande med bifallsyrkande från
Lars-Göran Ritmer (M), Mona Olin (SD) och Gert Nygren (SPI) mot
Ingela Bricklings (C) yrkande med bifallsyrkande från Renaldo Tirone (S) och
finner att ordförandes yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse version 2, 2021-09-29
Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 184
Kommunstyrelsen 2021-09-06 § 189
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 225
Tjänsteskrivelse, 2021-07-26
Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 128
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne
Kanslienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/080

§ 228 Medborgarförslag om ändrat antal
ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
2021-02-16 inkom ett medborgarförslag gällande antalet ledamöter i
kommunstyrelsen. 2021-03-04 beslutade kommunfullmäktige att
medborgarförslaget får ställas och överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning inför beslut i kommunfullmäktige. Förslagsställaren yrkar att
antalet ledamöter ska minskas från 13 ledamöter och 9 ersättare till
7 ledamöter och 5 ersättare samt att styrelsens mandatperiod ska påbörjas från
och med det nyvaldas kommunfullmäktiges första sammanträde istället för nu
gällande ordning där kommunfullmäktiges mandattid löper till den
31 december 2022.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
•

Medborgarförslaget avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 244
Tjänsteskrivelse, 2021-07-21
Kommunfullmäktige 2021-03-04 § 37
Medborgarförslag om ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kanslienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/252

§ 229 Medborgarförslag om
överförmyndarverksamheten Höör-Hörby
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen angående
överförmyndarverkssamheten Höör-Hörby. Kommunfullmäktige beslutade
2019-07-17 § 164 att medborgarförslaget får ställas. Förslagsställaren föreslår
att samarbetsavtalet med Höörs kommun sägs upp och att Hörby kommun
återgår till att ha en egen överförmyndarverksamhet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta att.
•

Medborgarförslaget avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 260
Tjänsteskrivelse 2021-07-05
Kommunfullmäktige, 2021-06-17 § 136
Medborgarförslag, 2021-05-22
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktige skickas till:
Förslagsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/157

§ 230 Motion från Stefan Borg (SD) angående
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända
efter etableringstid
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Borg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
• Att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden och socialnämnden samt
berörda förvaltningar i uppdrag att säga upp hyreskontrakten när den
tvååriga etableringstiden tar slut för de nyanlända som tilldelats ett
boende i Hörby kommun enligt bosättningslagen.
• Att ge tekniska nämnden och socialnämnden samt berörda
förvaltningar i uppdrag att upprätta ett krav om att kommunanvisade
nyanlända som fått boende enligt Lag om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (2016:38), ska söka bostad på den
ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden har upphört
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.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 230, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 243
Socialnämnden 2021-06-23 § 136
Tjänsteskrivelse 2021-05-07
Tekniska nämnden 2021-06-17 § 110
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03 § 75
Kommunfullmäktige 2021-01-27 § 8
Kommunstyrelsen 2021-01-13 § 8
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-11 § 468
Tekniska nämnden, 2018-12-13 § 191
Tjänsteskrivelse, 2018-11-19
Socialnämnden 2018-04-29 § 235
Tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Kommunfullmäktige, 2018-04-23 § 79
Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid
Beslut skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/001

§ 231 Avsägelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Avsägelse från Stefan Borg (SD) godkänns.

•

Avsägelse från Mona Olin (SD) godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att hantera inkomna avsägelser:
Stefan Borg (SD) har inkommit med en avsägelse gällande uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Mona Olin (SD) har inkommit med en avsägelse gällande uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Avsägelse från Stefan Borg (SD) godkänns.

•

Avsägelse från Mona Olin (SD) godkänns.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Avsägelse Stefan Borg (SD), 2021-09-07
Avsägelse Mona Olin (SD). 2021-09-15
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Avgående ledamöter
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/002

§ 232 Val av ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Mona Olin (SD) utses till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval till platsen som ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Mona Olin (SD) utses till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kanslienheten
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/002

§ 233 Val av ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Stefan Borg (SD) utses till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval till platsen so ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Stefan Borg (SD) utses till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kanslienheten
Vald ledamot
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/276

§ 234 Meddelande kommunstyrelsen
juli-september 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Godkänna redovisningen av meddelanden juli-september månad 2021
för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Samanställning av meddelanden till kommunstyrelsen juli-september 2021:
•
•
•
•

FINSAM Mittskåne - Månadsbrev september.
Skånes kommuner - Medlemsavgift 2022.
Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet, 2021-09-07.
IT kommuner i Skåne AB - Protokoll styrelsen 2021-09-02.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
•

Godkänna redovisningen av meddelanden juli-september månad 2021
för kommunstyrelsen.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/308

§ 235 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
september 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Godkänna sammanställningen september månad 2021 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Sammanställning av delegationsbeslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
• Protokoll 2021-09-01 §§ 232-246
• Protokoll 2021-09-15 §§ 247-267
Kommunstyrelsens ordförande
• Beslut avvisande överklagande av kommunfullmäktiges beslut
2019-12-16, § 260, att anta detaljplan för Häggenäs 2:12 och 2:22,
Ludvigsborgs friskola, Hörby kommun.
• Attestordning för kommunstyrelsen 2021-09-01 - 2021-12-31.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Godkänna sammanställningen september månad 2021 för
kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Sammanställningen av delegationsbeslut kommunstyrelsen september månad
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 236 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Ärendet utgår.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Ärendet utgår.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

32 (36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 237 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Paul Eklund, HR-chef, informerar om:
•
•
•

Uppdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott att utreda kommunens
förutsättningar för att erbjuda anställda möjlighet till växelarbete
Pågående rekrytering av ny näringslivschef.
Pågående arbete med visselblåsarfunktion.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 238 Kommunikationsinformation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Präntare, kommunikationschef, informerar om:
•
•
•
•
•

Verksamhet och prioriteringar hösten 2021.
Lansering av intern mediabank.
Pågående översyn av intranät.
Uppdatering och översyn av kommunens hemsida.
Ramavtal med PR-byrå.

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

2021-10-11
Kommunstyrelsen

§ 239 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nykvist, kommundirektör, informerar om:
•
•
•
•

Breddat ägande IT-kommuner i Skåne (Unikom).
Uppsägning avtal Visit Mittskåne.
Näringslivsråd.
Hörby kommun bra resultat i Svenskt Näringslivs Lokalt
företagsklimat-rankning.

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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§ 240 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

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

Skåne nordost.
Ny regionplan och infrastrukturplan för Region Skåne ute på remiss.
Brandstation och föroreningar i marken.
Överförmyndarnämnden.
Ägarsamråd Mellanskånes Renhållning AB MERAB.
Utbildning utvecklingsseminarium 4 november 2021.

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

Reservation § 227
Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet att kommunstyrelsen skall rekommendera
kommunfullmäktige att bifalla motion om att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige. Vi
anser att det demokratiska arbetet i kommunen gynnas av ett större fullmäktige än vad lagen sätter
som minimum.
Renaldo Tirone Socialdemokraterna

