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Dnr KS 2020/202

§ 157 Styrmodell för Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:


Anta förslag till styrmodell för Hörby kommun och upphäva
dokumentet ”Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun” (antaget
av Kommunfullmäktige 2014-09-29, § 135) i och med detta.



Föreslagen budgetprocess gäller för verksamhetsåret 2021 och framåt.



Kommunstyrelsen uppdras att:
o göra en översyn av nuvarande styrdokument så att dessa
harmonierar med den princip som beskrivs i styrmodellen
samt förbereda för beslut om upphävande där det behovet
uppstår.
o utforma mätbara indikatorer till vart och ett av fokusområden
samt återrapportera detta till kommunfullmäktige för
fastställande.
o genom förvaltningen göra redaktionella ändringar i text samt ge
styrmodellen en layout om är lättillgänglig för medarbetare
och politiker, stämmer överens med kommunens grafiska
profil och i övrigt anses vara lämplig.



Lägga till följande stycke under Del 2 - Så här genomför vi sid. 9
under rubriken kommunfullmäktige efter stycke 1:
”Till sin hjälp att utöva den demokratiska kontrollen över
kommunens verksamhet har kommunfullmäktige en politiskt tillsatt,
men i sina granskningar oberoende, kommunrevision. Revisionens
granskningar ger underlag till den årliga ansvarsprövningen, samt är
ett stöd för uppföljnings- och utvecklingsarbetet inom den
kommunala verksamheten”

Reservation mot beslutet
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Protokollsanteckning
Ingela Brickling (C) meddelas möjlighet att inkomma med en
protokollsanteckning.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 157, forts

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ledningsgrupp har tagit fram förslag på Styrmodell för Hörby
kommun. Styrmodellen beskriver de centrala processerna och de verktyg som
används i kommunen för att styra verksamheten.
Yrkanden
Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut att
kommunfullmäktige beslutar att:


Anta förslag till styrmodell för Hörby kommun och upphäva
dokumentet ”Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun” (antaget
av Kommunfullmäktige 2014-09-29, § 135) i och med detta.



Föreslagen budgetprocess gäller för verksamhetsåret 2021 och framåt.



Kommunstyrelsen uppdras att:
o göra en översyn av nuvarande styrdokument så att dessa
harmonierar med den princip som beskrivs i styrmodellen
samt förbereda för beslut om upphävande där det behovet
uppstår.
o utforma mätbara indikatorer till vart och ett av fokusområden
samt återrapportera detta till kommunfullmäktige för
fastställande.
o genom förvaltningen göra redaktionella ändringar i text samt ge
styrmodellen en layout om är lättillgänglig för medarbetare
och politiker, stämmer överens med kommunens grafiska
profil och i övrigt anses vara lämplig.



Lägga till följande stycke under Del 2 - Så här genomför vi sid. 9
under rubriken kommunfullmäktige efter stycke 1:
”Till sin hjälp att utöva den demokratiska kontrollen över
kommunens verksamhet har kommunfullmäktige en politiskt tillsatt,
men i sina granskningar oberoende, kommunrevision. Revisionens
granskningar ger underlag till den årliga ansvarsprövningen, samt är
ett stöd för uppföljnings- och utvecklingsarbetet inom den
kommunala verksamheten”

Hans Frank (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar att ärendet återremitteras för en förklaring för
hur personer som inte kommer från Hörby ska känna sig trygga.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 157, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer Eva Märta Grankvist (V) återremissyrkande under
proposition och finner att detta avslås.
Ordförande ställer Cecilia Bladh in Zitos (SD) yrkande med bifallsyrkande
från Hans Frank (L) under proposition och finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-08-17, § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05, § 246
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-07-15
Styrmodell för Hörby kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 202
Reservationer mot beslutet
Reservation från Eva Märta Granqvist (V): Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet att anta den föreslagna styrmodellen främst utifrån följande två
punkter:


Ett gott liv: "Här upplever du livskvalitet och känner framtidstro"



Ökad trygghet: "Här känner du dig trygg genom hela livet och finner
en stark gemenskap

Vänsterpartiet ser gärna att den politiska ledningen presenterar på vilket sätt
samtliga medborgare i Hörby, oavsett födelseland, religion, hudfärg,
modersmål etc. ska känna framtidstro och ökad trygghet i sin hemkommun
Hörby, utifrån en modell med namnet "Det rediga samhället" som
kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito menar skall utgå från den
skånska myllan.
Den bruna skånska myllan har inte samma innebörd för alla invånare i Hörby,
där ca 15 procent av oss (december 2016) har utländsk bakgrund (dvs utrikes
födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar). Vi tänker
bland annat på de kommunmedborgare som SD:s gruppledare i
kommunfullmäktige, Stefan Borg uttryckligen tar avstånd från i sin
presentation på partiets hemsida:
"Därför vill jag inte överlämna landet i händerna på människor som ringaktar
sitt eget land och dess folk till förmån för en mångkulturell ”vision” om en
”globaliserad värld”. Min verklighet börjar här, i Hörby, i Sverige, inte i
Afrika, inte i Arabien. Allt annat är ansvarslöshet gentemot våra egna barns
framtid".
Vänsterpartiet köper inte den styrande majoritetens idé om "våra egna" och
ett samhälle baserat på "vi och dom". Vi emotser alltså en utförlig beskrivning
av hur den föreslagna modellen ska omfatta samtliga invånare i vår kommun,
Justerande
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det vill säga även de vars liv och verklighet började exempelvis i något land på
den afrikanska kontinenten eller den arabiska halvön, eller, för den delen, i
någon del av Sverige med jordkvalitet av annan beskaffenhet.
Protokollsanteckning
Protokollsanteckning från Ingela Brickling (C): Det man kan konstatera
är att det råder en väldig brådska att skriva fram nya dokument som ska passa
in i den s k hörbymodellen. Styrmodellen är mer att betrakta som en skiss,
hastigt skriven och inte färdig. Vanligtvis brukar man börja med att ta en titt
på befintliga handlingar och revidera dessa. Då har man dessutom koll på vad
man faktiskt vill ändra. Indikatorerna till resp. fokusområde är endast
exempel, här finns inget färdigskrivet att ta ställning till. Utvecklingsarbetet på
sista sidan är några torftiga rader. Jag anser att ett så pass viktigt dokument
borde vara mer än en fragmentarisk skiss när det läggs för beslut i fullmäktige.
Beslutet skickas till:
Akten
Kansli- och ledningsstöd
Nämnder och förvaltningar
_____
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