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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/131

§ 318 Förslag till ändring av ägardirektiv för
Hörbybostäder AB och Hörby
Industrifastighets AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
– Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelning för vidare utredning om vilket resultat som ska
finnas med i de nya ägardirektiven för Hörbybostäder AB och Hörby
Kommuns Industrifastighets AB
– En parlamentarisk grupp, bestående av partiernas gruppledare i
kommunfullmäktige, ska se över bolagsordning och ägardirektiv för
Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets AB och
avge rapport om resultatet av översynen på kommunstyrelsens
sammanträde 2019-03-11.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD), Gerty Holst (-), Gert Nygren (SPI), Karin Melin
(SPI) och Lars-Göran Ritmer (M) reserverar sig muntligen mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I Hörby kommuns författningssamling finns ägardirektiv för
kommunala bolag, KF 2005-04-25 § 45, Dnr 2005/22.
Ägardirektiven gäller för verksamheten i Hörbybostäder AB och
Hörby kommuns Industrifastighets AB.
Ägardirektiven är tretton år gamla och en översyn och komplettering
av direktiven behövs. Bolagen har styrts och organiserats utifrån ett
kommunfullmäktigebeslut från 2007. Detta beslut har ändrats, och
verksamheten bedrivs från och med 1 januari 2019 i egen regi.
Justerande
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Bolagen ska från årsskiftet anställa personal och köp och försäljning
av tjänster mellan bolagen och kommunen regleras genom avtal.
Ekonomichefen Robert Odeberger föredrar ärendet.
Yrkanden
Birger Larsson (L) yrkar, med instämmande av Birger Torkildsen (-)
att kommunstyrelsen ska besluta: – Ärendet återremitteras till
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning för vidare
utredning om vilket resultat som ska finnas med i de nya
ägardirektiven för Hörbybostäder AB och Hörby Kommuns
Industrifastighets AB.
Stefan Borg (SD) yrkar, med instämmande av Gert Nygren (SPI),
Karin Melin (SPI) och Lars-Göran Ritmer (M), att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar därutöver att
kommunstyrelsen ska besluta: – En parlamentarisk grupp, bestående
av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige, ska se över
bolagsordning och ägardirektiv för Hörbybostäder AB och Hörby
kommuns Industrifastighets AB och avge rapport om resultatet av
översynen på kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-11.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, sedan
kommunstyrelsen godkänt denna propositionsordning, först
proposition på Stefan Borgs (SD) m.fl. yrkande om att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde och Birger Larssons (L) m.fl.
yrkande om att ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birger Larssons (L)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning
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Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition:
Ja-röst för Stefan Borgs (SD) m.fl. förslag till beslut
Nej-röst för Birger Larssons (L) m.fl. förslag till beslut.
Ja: Stefan Borg (SD), Gerty Holst (-), Gert Nygren (SPI), Karin
Melin (SPI), Lars-Göran Ritmer (M)
Nej: Susanne Meijer (S), Magnus Lennartson (C), Lena Rosvall (S),
Anders Larsson (C), Birger Larsson (L), Jörgen Leufstedt (MP),
Birger Torkildsen (-), Renaldo Tirone (S)
Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Birger
Larssons (L) m.fl. förslag till beslut.
Beslutsordning 2
Ordföranden Susanne Meijer (S) ställer därefter proposition på eget
yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag
TS 2018-10-24, KLF, Förslag till reviderade Ägardirektiv för
kommunala bolag
Ägardirektiv för kommunala bolag, 2005-04-25
Förslag till reviderade Ägardirektiv för kommunala bolag att gälla
från 2019-01-01
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 119
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-21, § 458
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
Partiernas gruppledare i kommunfullmäktige
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