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Kommunledningsförvaltningen
Kansli och ledningsstöd
Kommunstyrelsen

Återrapportering av nämndernas beslut i
medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Rapporten är delgiven.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige informeras om de beslut som fattats med
anledning av medborgarförslag enligt följande:
KS 2019/153 Medborgarförslag om evenemanget Ringsjön runt.
I medborgarförslaget föreslås bland annat att kommunen med kultur
och fritid, företagare och föreningar tar nytta av Ringsjön Runt och
gör detta till en trevlig dag för Hörby med bland annat depå för
dryck och fika vid Nya Torg. Kommunfullmäktige beslutade 201903-25, § 77, att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden
för beredning och beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade
2019-06-11, § 63, att tillstyrka medborgarförslaget utifrån
förutsättningarna att en ändring av bansträckningen av Ringsjön
Runt är tekniskt möjligt att genomföra, och att arrangören av
Ringsjön Runt ställer sig positiv till ett depåstopp vid Nya Torg år
2020.
KS 2019/128 Medborgarförslag om kommunikation till landsbygden.
I medborgarförslaget föreslås bland annat förbättrad kommunikation
till landsbygden genom att återuppta indragna resor med närtrafik
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alternativt utbyggnad och belysning av väg för moped eller
cykelåkning mellan Södra Rörum och Hörby på tryggt sätt.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 76, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning
och beslut. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14, § 229, att
medborgarförslaget är besvarat genom i ärendet föreliggande
tjänsteskrivelse vari bland annat framgår att Hörby kommun kommer
att beakta medborgarförslaget i samband med översyn av
tillköpskontrakt för trafikår 2020 samt att kommunen kan förmedla
önskemålet om en cykelväg längs sträckan till Trafikverket som
ansvarar för underhåll och eventuella förändringar av aktuell väg
samt till Region Skåne i samband med att cykelvägsplanen för Skåne
ska uppdateras.
KS 2019/124 Medborgarförslag om närtrafik i landsbygden.
I medborgarförslaget föreslås bland annat att återuppta frågan om
indragna resor för närtrafiken. Kommunfullmäktige beslutade 201903-25, § 75, bland annat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-10-14, § 230, att medborgarförslaget är besvarat
utifrån i ärendet föreliggande tjänsteskrivelse från
samhällsbyggnadsförvaltningen, i vilken anges att Hörby kommun
kommer att beakta inkommet medborgarförslag i samband med att
kommunen ser över tillköpskontraktet för trafikår 2020.
KS 2019/109 Medborgarförslag om ändring av sopkärl till villa.
Medborgarförslaget tar upp ändring av sopkärl till villa så att alla
villor, sommarstugor osv. får fyrfackskärl. Kommunfullmäktige
beslutade
2019-03-25, § 78, bland annat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-08-19, § 188, att avslå medborgarförslaget efter att
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yttrande i ärendet inhämtats från Mellanskånes
renhållningsaktiebolag.
KS 2019/102 Medborgarförslag om skydd för ankorna på den lilla ön
vid
bron till höger om Ystadsvägen.
I medborgarförslaget föreslås bland annat att småhus till ankorna på
den lilla ön vid bron öster om Ystadsvägen ska byggas samt att
röjning av sly ska ske så att ankorna kan söka sig dit och få lite skydd.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 73, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. Tekniska nämnden beslutade 2019-09-19, § 157, bland
annat att godkänna medborgarförslaget under förutsättning att inga
kostnader belastar kommunservice gata/park vare sig för
tillverkning, drift och underhåll och att intresse finns från
snickerigrupp att utföra förslaget samt att ge samhällsbyggnadschef
och gata/parkchef i uppdrag att röja sly på ön.
KS 2019/037 Medborgarförslag om gångfartsområde, Gamla torg,
Hörby.
I medborgarförslaget föreslås bland annat korrekt skyltning som
påvisar att Gamla torg är ett ”Gångfartsområde” med skyltning från
samtliga infarter till aktuellt område samt att ett gångfartsområde
inte ska eller får ha några direkta marknivåskillnader.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 19, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning
och beslut. Tekniska nämnden beslutade 2019-04-25, § 87, bland
annat att anse medborgarförslaget besvarat genom att godkänna
yttrande i beslutet, att kompletterande skyltning för gångfartsområde
kommer att genomföras samt att gångfartsområdet bibehålls i sitt
nuvarande skick.
KS 2018/292 Medborgarförslag om trafiksäkerheten.
I medborgarförslaget föreslås bland annat att Hörby kommun ska
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dela ut reflexer till samtliga medborgare i Hörby kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 191, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Yttrande har inkommit från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
som beslutade 2019-08-19, § 189, att medborgarförslaget är
besvarat genom tekniska nämndens yttrande vari bland annat
framgår att Hörby kommun ständigt arbetar med förbättrad
trafiksäkerhet men att det anses vara kommuninvånarens ansvar att
utrusta sig med reflexer. .
KS 2018/460 Medborgarförslag om graffitivägg för minskad
klottring i Hörby.
I medborgarförslaget föreslås en graffitivägg exempelvis vid
Aktivitetshuset för minskat klotter på övriga platser i kommunen för
att ungdomar och övriga medborgare lagligt vid graffitiväggen skulle
kunna uttrycka kreativitet och ge utlopp för sina känslor.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28, § 15, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 201904-09, § 34, att avslå medborgarförslaget bland annat då en
graffitivägg likt förslaget inte är förenlig med säkerhet och
miljöpåverkan.
KS 2017/229 Medborgarförslag om veteranminnesmärke.
I medborgarförslaget föreslås bland annat ett veteranmonument för
att hedra Hörby kommuns veteraners insatser för fred och frihet.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 113, bland annat att
överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för
beredning och beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 201905-14, § 48, bland annat att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till att minnesmärke bör vara mer specifikt för person
eller händelse som varit betydande för Hörby.
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