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KUNGÖRELSE 
Kommunfullmäktige i Hörby kommun sammanträder i Lågehallarna, Byggmästaregatan 6, 

Hörby, måndag den 21 juni 2021, klockan 18.00.  Följande ärenden kommer att behandlas: 

 
1. Upprop 

2. Val av justerare   

3. Godkännande av kungörelse    

4. Godkännande av föredragningslistan    

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar 

6. Beslut om ny brandstation i Hörby 

7. Markanvisningsavtal, Sundbyholm 2 

8. Revidering av reglemente för Bygg- och miljönämnden 

9. Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen 

10. Taxa för kommunstyrelsens uppgifter enligt Plan och bygglagen 

11. Uppsägning samverkansavtal och partnerskapsavtal besöksnäringen Mittskåne 

12. Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) om trygghetsboende 65+ 

13. Besvarande av motion från Tommy Hall (S) angående antal ledamöter i styrelserna för Hörbybostäder och 

Industrifastighetsbolaget 

14. Besvarande av motion från Susanne Meijer (S) angående vårt Hörby - En plats att utveckla 

15. Besvarande av motion från Hans Frank (L) angående trygghetsboende för äldre 

16. Besvarande av motion från Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) - Ang. Använd kommunens 

makt till att uppnå det nationella målet att minska plastpåsar i miljön 

17. Besvarande av motion från Susanne Meijer (S) angående att inrätta ett Folkhälsoråd och vidareutveckla 

folkhälsostrategin med en folkhälsopolicy antagen av kommunfullmäktige 

18. Besvarande av medborgarförslag om ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

19. Besvarande av interpellation till socialnämndens ordförande Mona Olin (SD) angående LSS 

20. Eventuella nyinkomna motioner 

21. Motion från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) om äldrevården i Hörby kommun 

22. Motion från Uno Hansson (V) och EvaMärta Granqvist (V) om barnsäkra torg 

23. Motion från Uno Hansson (V) och EvaMärta Granqvist (V) om rastplats för hundar 

24. Medborgarförslag om hundrastplats på del av Osbyholm Slottsvägen som inte är bebygd 

25. Medborgarförslag om att veteranminnesmärke bör skapas i Hörby 

26. Medborgarförslag om temavecka i skolorna 

27. Medborgarförslag om bilparkering mittemot vårdcentralens huvudingång 

28. Medborgarförslag om sanitär olägenhet råkor 

29. Eventuella inkomna frågor     

30. Avsägelser 

31. Valärenden    

32. Meddelande kommunfullmäktige april-maj 2021 

 

Handlingarna finns tillgängliga på Hörby kommuns hemsida, Medborgarportalen, från och med 

2021-06-11.  

 

Johan Ohlin, 

Kommunfullmäktiges ordförande 


