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Dnr KS 2017/316

§ 258 Regler för flaggning vid kommunens
anläggningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Anta revidering av regler för flaggning vid kommunens anläggningar
enligt föreliggande förslag att börja gälla från och med den 1 december
2017.

Reservation mot beslutet
Eva Lindholm (M) och Birger Torkildsen (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Stefan Borg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Gert Nygren (SPI) och Karin Melin (SPI) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Det föreligger ett förslag till revidering av regler för flaggning vid
kommunens anläggningar.

Yrkanden
Lena Rosvall (S), Birger Larsson (L), Henrik Andersson (S), Magnus
Lennartson (C), Filip Persson (MP) och Susanne Meijer (S) yrkar bifall till
beslutsförslaget.
Stefan Borg (SD) och Gert Nygren (SPI) yrkar avslag på beslutsförslaget.
Eva Lindholm (M) yrkar att revidera nuvarande regler enligt följande: Att
meningen ”I vissa fall kan flaggning förekomma med annan flagga ...”
skall prideflagga läggas till som exempel på vilka flaggor som kommunen
kan flagga med. Att i meningen ”Övriga tillfällen avgörs från fall till fall i
samråd med kommunledningen.” byts kommunledningen ut mot
kommunstyrelsens ordförande. Att i meningen ”Flaggning sker den dag
dödsfallet inträffat eller dagen efter ...” byts dagen ut mot vardagen.
Susanne Meijer (S) yrkar avslag på Eva Lindholms (M) yrkande.

Beslutsordning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag finns:
Bifallsyrkande från Lena Rosvall (S), Birger Larsson (L), Henrik
Andersson (S), Magnus Lennartson (C), Filip Persson (MP) och Susanne

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Meijer (S).
Avslagsyrkande från Stefan Borg (SD) och Gert Nygren (SPI).
Forts. § 258
Yrkande från Eva Lindholm (M).
Avslagsyrkande från Susanne Meijer (S).
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med bifallsyrkandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19, § 288.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2017-09-11.
Förslag till nya regler för flaggning i Hörby kommun.
Gällande regler för flaggning i Hörby kommun.
_____
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