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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörbysalen
Tisdagen den 13 september 2022 klockan 08:30–10:20, med ajournering av
sammanträdet mellan klockan 9:30-9:40.

Beslutande

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande, §§ 143–157, §§ 159–165
Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande, tjg. ordf. § 158
Anders Larsson (C), andre vice ordförande
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Eva Mellerström (M), ej tjänstgörande ersättare
Irene Nyqvist, kommundirektör
Petter Hallberg, kanslichef
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Anders Hansson (SD)
§§ 143–165
Kommunhuset, tisdagen den 13 september 2022, klockan 16:00

Sekreterare

Petter Hallberg
Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD) §§ 143–157, §§ 159–165, Lars-Göran Ritmer (M) § 158
Justerande

Anders Hansson (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
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Paul Eklund, HR-chef
Ann Charlotte Thörnblad, verksamhetsledare Mittskåne Utveckling, § 146
Maria Jonstrup, VA-chef, § 147
Fredrik Tigerschiöld, planarkitekt, § 148
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 143 Upprop
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Uppropet godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid
sammanträdet deltar 8 ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, se
protokollets förstasida.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Uppropet godkännes.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 144 Val av justerare samt tid och plats för
protokollets justering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Anders Hansson (SD) utses att tillsammans med ordförande justera
sammanträdets protokoll.

•

Tid och plats för protokollets justering är tisdagen den 13 september
klockan 16:00, kommunhuset.

Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Anders Hansson (SD) utses att tillsammans med ordförande justera
sammanträdets protokoll.

•

Tid och plats för protokollets justering är tisdagen den 13 september
klockan 16:00, kommunhuset.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

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

Ärende 4 ”Information från nämnden för VA- och räddningstjänst” i
den del som rör räddningstjänst” – hänskjuts till kommunstyrelsens
sammanträde den 10 oktober.

•

Ärende 5 ”Information från tekniska nämnden enligt
kommunstyrelsens uppsiktsplikt” – utgår och hänskjuts till
kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober.

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

Ärende 4 ”Information från nämnden för VA- och räddningstjänst” i
den del som rör räddningstjänst” – hänskjuts till kommunstyrelsens
sammanträde den 10 oktober.

•

Ärende 5 ”Information från tekniska nämnden enligt
kommunstyrelsens uppsiktsplikt” – utgår och hänskjuts till
kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 146 Information om Leader programperiod
2023–2027
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ann Charlotte Thörnblad, verksamhetsledare Mittskåne Utveckling, har
bjudits in till dagens sammanträde för att informera om Leader
programperiod 2023–2027.
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

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/036

§ 147 Information från nämnden för VA och
räddningstjänst enligt kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Kommunstyrelsen har tagit del av rapport från nämnden för VA och
räddningstjänst muntligen på dagens sammanträde och skriftligen
genom inlämnad redovisning i enlighet med beslut om uppsiktsplikt,
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-06, § 280.

Sammanfattning av ärendet
Maria Jonstrup, VA-chef, informerar om ekonomi, aktuell
verksamhetsinformation, fokusområden och arbetsmiljö kopplade till
Mittskånevattens verksamhet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Kommunstyrelsen har tagit del av rapport från nämnden för VA och
räddningstjänst muntligen på dagens sammanträde och skriftligen
genom inlämnad redovisning i enlighet med beslut om uppsiktsplikt,
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-06, § 280.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

9 (31)

Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022/021

§ 148 Prioritering detaljplaner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Godkänna föreslagen prioriteringsordning och tidplan för
detaljplaneringen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med detaljplaner kräver löpande upprättande av tidplaner och
prioriteringar. I syfte att politiskt förankra tidplanerna och
prioriteringsordningen mellan pågående detaljplaner i kommunen tas detta
underlag upp för godkännande i kommunstyrelsen.
Prioriteringen kan av olika anledningar behöva justeras och tas upp för nytt
beslut i samband med ändringar. Prioriteringen kommer tas upp för nytt
beslut fyra gånger per år: i mars, juni, september och december.
I ärendet presenteras förslag till prioriteringsordning och tidplan för
detaljplaneringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar att:
•

Godkänna föreslagen prioriteringsordning och tidplan för
detaljplaneringen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-08-31, § 193
Tjänsteskrivelse, 2022-08-12
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
VA-Räddningsnämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/294

§ 149 Besvarande av motion från Hans Frank (L)
angående boende för medborgare med
funktionshinder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna genom Hans Frank har lämnat en motion till kommunfullmäktige
angående boende för medborgare med funktionshinder.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
•

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anslå medel för uppförande av
gruppboende.

•

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att anvisa markområde inom Hörby
tätort och upphandla byggnation av ett gruppboende med en total
byggnadsyta på c:a 400 kvm.

Som ett led i beredningen har kommunstyrelsen överlämnat motionen till
socialnämnden för yttrande.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 § 114
Socialnämnden § 188
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-09 § 222
Tjänsteskrivelse SN
Motion från Hans Frank (L) angående boende för medborgare med funktionshinder

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022/168

§ 150 Sammanträdesdagar och
sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 14:00 följande dagar år
2023:
2023-01-09, 2023-02-13, 2023-03-13, 2023-04-03, 2023-05-15,
2023-08-14, 2023-09-11,2023-10-16, 2023-11-13, 2023-12-04

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18:00 följande dagar år
2023:
2023-01-30, 2023-02-27, 2023-03-27, 2023-04-24, 2023-05-29,
2023-06-19, 2023-08-28, 2023-09-25, 2023-10-30, 2023-11-27,
2023-12-18

Sammanfattning av ärendet
Förslag på sammanträdesplan för 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats.
Kommunfullmäktige sammanträder måndagar klockan 18:00,
kommunstyrelsen sammanträder måndagar 14:00 och kommunstyrelsens
arbetsutskott sammanträder onsdagar 09:00. Nämndernas mandatperiod
börjar januari 2023. Med anledning av ny mandatperiod inleds
sammanträdesåret med kommunstyrelsen för att välja ledamöter till
arbetsutskottet.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att:
•

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 14:00 följande dagar år
2023:
2023-01-09, 2023-02-13, 2023-03-13, 2023-04-03, 2023-05-15,
2023-08-14, 2023-09-11,2023-10-16, 2023-11-13, 2023-12-04

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

12 (31)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 150, forts
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18:00 följande dagar år
2023:
2023-01-30, 2023-02-27, 2023-03-27, 2023-04-24, 2023-05-29,
2023-06-19, 2023-08-28, 2023-09-25, 2023-10-30, 2023-11-27,
2023-12-18

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31, § 210
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-08-18
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden för VA- och räddningstjänst
Överförmyndarnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Bygg- och miljönämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022/005

§ 151 Redovisning av partistöd 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

•

Partistöd betalas ut med följande fördelning:
Parti
Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
SPI Välfärden
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Totalt:

•

Grundstöd
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
135 000

Mandatstöd
140 000
60 000
50 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
10 000
410 000

Summa
155 000
75 000
65 000
65 000
55 000
45 000
35 000
25 000
25 000
545 000

Notera till protokollet att beviljat partistöd ska användas till sitt
avsedda syfte, det vill säga att medel ska användas för att stärka
partiets ställning i den lokala demokratin.

Sammanfattning av ärendet
Partier i kommunfullmäktige är berättigade partistöd. De partier som tilldelas
partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning av medlens användning.
Partistödet ska användas för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin (KL 4 kap. 29 §). 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 besluta att
inget partistöd betalas till parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt ovanstående (se reglemente för partistöd, s. 2).

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 151, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
att:
•

Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

•

Partistöd betalas ut med följande fördelning:
Parti
Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
SPI Välfärden
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Totalt:

Grundstöd
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
135 000

Mandatstöd
140 000
60 000
50 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
10 000
410 000

Summa
155 000
75 000
65 000
65 000
55 000
45 000
35 000
25 000
25 000
545 000

Renaldo Tirone (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Notera till protokollet att beviljat partistöd ska användas till sitt
avsedda syfte det vill säga att medel ska användas för att stärka partiets
ställning i den lokala demokratin.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Ordförande ställer Renaldo Tirones (S) yrkande under proposition och finner
att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-07-27
Sammanställning inlämnade uppgifter
Komplettering från SPI Välfärden, 2022-07-26
Komplettering från liberalerna, 2022-07-26
Redovisning från Kristdemokraterna, 2022-06-30
Redovisning från Miljöpartiet de gröna, 2022-06-20
Redovisning från Socialdemokraterna, 2022-06-08
Redovisning från Vänsterpartiet, 2022-06-07
Redovisning från Sverigedemokraterna, 2022-06-02
Redovisning från Liberalerna, 2022-06-01
Redovisning från Centerpartiet, 2022-05-30
Redovisning från SPI välfärden, 2022-05-18

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 151, forts
Redovisning från Moderaterna, 2022-05-18
Reglemente för partistöd, daterad 2020-08-30
Beslutet skickas till
Mottagare av partistöd
Ekonomienheten
Kanslienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

15 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

16 (31)

Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/327

§ 152 Besvarande av motion från Marie Keismar
(L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och
Marie Dahlén (L) om högre kvalitet på
beslutsunderlag för att i rimlig grad
säkerställa att riktiga beslut tages
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Motion från Marie Keismar (L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och
Marie Dahlén (L) har inkommit om högre kvalitet på beslutsunderlag för att i
rimlig grad säkerställa att riktiga beslut tages. I motionen föreslås att:
•
•

Argumenten i återremisser ska hanteras på ett sätt att man utreder
dem om det krävs eller besvarar och beaktar de förslag som
återremissen föreslår.
Beslutsförslag som kommer från förvaltningen och lämnas till
kommunfullmäktige för beslut är mer genomtänkta och utan politiska
värderingar.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Motionen avslås.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-08-04
Kommunfullmäktige, 2021-09-27 § 193
Motion, 2021-09-20
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/419

§ 153 Besvarande av motion från Sandra
Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om
motion avseende digitalt deltagande i
fullmäktige och nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet
Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) inkom 2020-11-09 med en
motion om digitalt deltagande i fullmäktige och nämnder.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 § 245 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslås att:
•

Deltagande i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt nämnder
kan ske digitalt, även ersättare ska ges möjlighet att delta digitalt.

•

Åtgärden sätts in skyndsamt.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar att:
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-08-05
Motion Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om digitalt
deltagande i fullmäktige och nämnder, inkommen 2020-11-09
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kanslienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020/454

§ 154 Besvarande av motion från Gunvor
Håkansson (C) om digital medverkan för
allmänheten vid kommunfullmäktige i
Hörby samt möjlighet för ledamöter och
ersättare att deltaga digitalt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet
Gunvor Håkansson (C) inkom 2020-11-27 med en motion om digitalt deltagande i
fullmäktige och nämnder. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 § 249 att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslås att:
•
•
•

Möjligheten att delta digitalt för ledamöter och ersättare på
kommunfullmäktige prioriteras så att det kan genomföras redan december
2020 frö att hindra smittspridningen.
Webbsändningar för allmänheten samtidigt införs för att hindra
smittspridningen.
Detta arbete påbörjas omgående.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
• Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-08-05
Motion från Gunvor Håkansson (C) om digital medverkan för allmänheten vid
kommunfullmäktige i Hörby samt möjligheten för ledamöter och ersättare att deltaga
digitalt

Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Kanslienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019/279

§ 155 Besvarande av motion från Kristina
Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om
samlad hantering av Hörby kommuns
bostäder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion från Kristina Hansen och Mikael Olsson,
kristdemokraterna om att kommunen ska samla allt ägande och hyreskontrakt
vad avser bostäder eller liknande som inte ingår i HIFAB eller Hörbybostäder
och att kommunen utreder möjligheten i syfte att samla detta i en nämnd
alternativt i ett utskott, förslagsvis tillhörande samhällsbyggnad.
Föreligger redan uppdrag från kommunfullmäktige om att revidera
ägardirektiv, vilket planeras att återkopplas till kommunfullmäktige hösten
2022. Utöver det föreligger reviderade reglementen som ska hanteras i
kommunfullmäktige hösten 2022. Mot bakgrund av detta föreslås att
motionen avslås.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31, § 214
Tjänsteskrivelse 2022-08-08
Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 174
Beslutet skickas till
Motionärer
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/057

§ 156 Besvarande av motion från Mikael Olsson
(KD) och Sandra Vighagen (KD) om Hörby
kommuns industrifastighets AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) har inkommit med en
motion med yrkanden:
• Att de nya större bolaget köper upp/övertar mark och skogsfastigheter samt
alla lokaler/fastigheter. Detta så att verksamheterna i kommunen kan hyra
lokaler efter sina behov och att bolaget kan sköta uthyrningen.
• Att de nya större bolaget ser över behov av marker och fastigheter och
sköter dessa och deras renoveringsbehov.
• Att politiken tar fram nya styrdokument så att bolagen kan växa och frodas
medan politikern kan fokusera på framtidsplaner och inte behöva lägga tid
och resurser på att få fastighetsuthyrning internt att fungera.
Förvaltningen är av uppfattningen att de strategiska frågorna kring behov av
mark och fastigheter behöver hanteras under kommunstyrelsen, så som
reglementet idag anger. Kommunen arbetar aktivt för att utveckla och
effektivisera de interna processerna kring lokalförsörjningsprocesserna. Mot
bakgrund av ovan föreslås att motionen avslås.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 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

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 156, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31 § 215
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08
Kommunfullmäktige beslut 2021-01-25 § 18, KS 2021/057
Motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD), 2021-01-25
Beslutet skickas till
Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/121

§ 157 Besvarande av medborgarförslag om att
avskaffa avgångsvederlag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens reglementen behandlar ej fråga om avgångsvederlag. Med
avgångsvederlag avses situationer där arbetsgivaren kommer överens med
medarbetare om att upprätta enskild överenskommelse gällande avslut av
avställning samt avgångsvederlag.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31 § 221).
Tjänsteskrivelse, Styrning och ledning, 2022-08-19
Medborgarförslag, 2021-03-03
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/048

§ 158 Extra bolagsstämma Kraftringen AB
avseende extra utdelning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Inte ställa sig bakom förslagen extra utdelning.

•

Irene Nyqvist kommundirektör får som kommunens ombud direktiv
att vid den extra bolagstämman med Kraftringen AB rösta nej till
förslagen extra utdelning.

Sammanfattning av ärendet
Lunds kommun, som är majoritetsägare i Kraftringen AB, har beslutat begära
extra bolagstämma avseende extra vinstutdelning med 12 miljoner kronor.
Lunds beslut noterades i stämmoprotokollet vid ordinarie årsstämma för
räkenskapsåret 2021.

Jäv
Cecilia Bladh in Zito (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet, se protokollets förstasida.
Yrkanden
Renaldo Tirone (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
•

Inte ställa sig bakom förslagen extra utdelning.

•

Irene Nyqvist kommundirektör får som ombud i uppdrag att vid den
extra bolagstämman
rösta nej till förslagen extra utdelning.

Anders Hansson (SD) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) yrkande.
Anders Larsson (C) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer Renaldo Tirones (S) yrkande med bifallsyrkande från
Anders Larsson (C) och Anders Hansson (SD) under proposition och finner
att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 158, forts
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-31 2022-08-31 § 216
Kommunstyrelsens beslut, Eslöv kommun, 2022-06-28 § 152
Styrelsens uttalande om extra utdelning, 2022-05-31
Protokoll per capsulam extra bolagstämma Kraftringen AB, 2022-06-16
Information om extra bolagstämma Kraftringen AB 2022-06-16
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Kraftringen
Övriga ägarkommuner
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017/045

§ 159 Val av ersättare i styrelsen för ITkommuner i Skåne (Unikom)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Per-Olof Jansson utses till ersättare i styrelsen för IT-kommuner i
Skåne (Unikom)

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har en vakant plats avseende sin ersättarpost i Unikoms
styrelse och därav måste ett fyllnadsval ske.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
•

Per-Olof Jansson utses till ersättare i styrelsen för IT-kommuner i
Skåne (Unikom)

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Digitaliseringsstrateg
It-kommuner i Skåne AB (Unikom)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022/291

§ 160 Delegationsbeslut kommunstyrelsen
augusti 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Sammanställningen av meddelanden augusti månad 2022 för
kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll 2022-08-31 §§ 216
Kommunstyrelsens ordförande
Upphandling av pensionsadministration och löpande upphandling,
delegationsbeslut A6.
Mark- och exploateringsingenjör
Sammanställning av delegationsbeslut.
Ekonomichefen
Tilldelningsbeslut - Teckna kontrakt med Benify AB.
Attestordning Styrning och ledning
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att sammanställningen av
delegationsbeslut för augusti månad 2022 godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022/290

§ 161 Meddelande kommunstyrelsen augusti
2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Redovisningen av meddelanden augusti månad 2022 för
kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
1. Skånes kommuner - Medlemsavgift 2023.
2. Region Skåne - Inbjudan Skånsk lärträff om hållbar utveckling och
Agenda 2030.
3. Kanslienheten - Svar på skrivelse ställd till kommunstyrelsen.
4. Sveriges Kommuner och Regioner - Inbjudan Webbinarium - hot
och hat mot förtroendevalda hösten 2022.
Yrkanden
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att redovisningen av
meddelanden augusti månad 2022 för kommunstyrelsen godkänns.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

27 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 162 Ekonomisk information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef, informerar om:
•

Delårsrapport 2022

•

Budgetberedning inför budget 2023

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

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 163 HR-information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

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

Samverkansavtal

•

Upphandling förmånsportal

•

Företagshälsovård

•

Arbetsmiljöverket uppföljning

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

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 164 Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Irene Nyqvist, kommundirektör, informerar om följande ärenden:
•

Brandstation och ambulansverksamhet

•

Rekrytering och tillsättning kris- och säkerhetssamordnare

•

Rekrytering planerings- och exploateringschef

•

Ledarskapsprogram för kommunens chefer

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2022-09-13
Kommunstyrelsen

§ 165 Kommunstyrelsens ordförande informerar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om följande ärenden:
•

Kommundirektör rekrytering

•

Möte om gulfmacken den måndagen den 26 september

•

Kommunstyrelsens ordförande tackar valsamordnarna för deras
insatser under valet 2022.

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

Justerande

Utdragsbestyrkande

