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Sammanträdesdatum

2018-08-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2018/088

§ 326 Motion från Birger Larsson (L) angående
utveckling av centrum i Hörby (KF)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
-Motionen är besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Hörby är känt som en marknadsplats och har historiskt haft ett bra centrum
med bl.a många butiker och bankkontor. Fortfarande ligger vi högt i SCB’
s enkät när det gäller servicegrad.
Detta måste vi värna om.
Den satsningen som Hörby kommun gör nu på Gamla Torg och Centrum i
övrigt får inte stanna av utan den måste fortsätta tillsammans med
köpmannaföreningen, företagarna och andra intressenter.
För det finns vissa orosmoment som kan påverka utvecklingen och ett av
dem är den pågående digitaliseringen och den ökande E-handeln samt de
stora köpcentra som växer upp i Lund, Malmö och Kristianstad.
Just nu har vi en utveckling av bemannade bensinmackar mot mer
automatstationer. Det finns bara en bensinmack med tillhörande butiksdel
kvar. Inom några år har vi kanske enbart automatstationer. Kan samma sak
hända inom andra sektorer? Ja troligen har vi inget bankkontor kvar om
några år.
Idag finns det bara 1 bankkontor med reducerad manuell betjäning. Hur
blir det i framtiden för alla som har behov av banktjänster? Kommer det att
finnas något bankkontor kvar i Hörby? Våra äldre; måste de ta bussen eller
bilen till Lund, Eslöv eller Kristianstad för att uträtta sina bankärenden?
Liberalerna föreslår:
att vi ser över framtiden i Centrum tillsammans med köpmannaföreningen,
bankerna, företagarna och andra näringsidkare i Hörby.
att kommunen arbetar för att inte servicegraden minskar för kommunens
medborgare när det gäller handel, banker och annan service.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2018-08-14.
Motion.
Kommunfullmäktiges beslut § 57, 2018-03-26.
Justerande
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