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§ 60 Upprop 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Uppropet godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter upprop konstaterar ordförande att på dagens sammanträde närvarar 11 
ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare och 4 ej tjänstgörande ersättare. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Uppropet godkänns. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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§ 61 Val av justerare samt tid och plats för 
protokollets justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Renaldo Tirone (S) utses att justera sammanträdets protokoll. 

• Tid och plats för protokollets justering, tisdag den 14 mars 2023, 
klockan 15.30, kommunhuset, Ringsjövägen 4. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har till uppgift att utse en justerare som jämte ordföranden 
justerar sammanträdets protokoll. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Renaldo Tirone (S) utses att justera sammanträdets protokoll. 

• Tid och plats för protokollets justering, tisdag den 14 mars 2023, 
klockan 15.30, kommunhuset, Ringsjövägen 4. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta  
bifalles.  

_____ 
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§ 62 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Föredragningslistan godkänns med följande ändring: 

- Ärende 21”Ekonomisk information” utgår. 

 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Föredragningslistan godkänns med följande ändring: 

- Ärende 21”Ekonomisk information” utgår. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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§ 63 Information från tekniska nämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Kommunstyrelsen har tagit del av rapport från tekniska nämnden 
muntligen på dagens sammanträde och skriftligen genom inlämnad 
redovisning i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Åkesson, Tf. avdelningschef och Anders Hansson (SD), ordförande 
tekniska nämnden informerar om:  

- Ekonomi 

- Aktuell verksamhetsinformation 

- Fokusområden 

- Arbetsmiljö 

  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Kommunstyrelsen har tagit del av rapport från tekniska nämnden 
muntligen på dagens sammanträde och skriftligen genom inlämnad 
redovisning i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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§ 64 Information från kultur och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Kommunstyrelsen har tagit del av rapport från kultur- och 
fritidsnämnden muntligen på dagens sammanträde och skriftligen 
genom inlämnad redovisning i enlighet med kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Lena Hansdotter, sektorschef Livsmiljö och Peter Johansson, 
ordförande kultur- och fritidsnämnden informerar om: 

- Ekonomi 

- Aktuell verksamhetsinformation 

- Fokusområden 

- Arbetsmiljö 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Kommunstyrelsen har tagit del av rapport från kultur- och 
fritidsnämnden muntligen på dagens sammanträde och skriftligen 
genom inlämnad redovisning i enlighet med kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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Dnr KS 2022/379 

§ 65 Miljöpriset 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

•  tilldelas Miljöpriset 2022. 

• Prissumman för årets Miljöpris fastställs till 10,000 kronor.  

Reservation mot beslutet 
Anders Larsson (C) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
Mikael Olsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
Renaldo Tirone (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Henrik Andersson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Gunnar Carlson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpriset delas ut för en särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet i  
Hörby kommun. Insatsen skall leda till bättre miljö, förebygga-, begränsa eller  
undanröja miljö- och hälsofarlig verksamhet. Detta kan ske genom  
information, undervisning, produktutveckling och aktivt miljö-och  
hälsovårdsarbete. Priset kan delas på flera pristagare. 

Tillgänglig prissumman är 20,000 kronor. 

Kommunstyrelsen utser mottagare efter förslag på nominering från bygg- 
och miljönämnden. 

Till Miljöpris 2022 har 1 nominering inkommit. 
 promenerar med sin hund och fyller påsar med 

hundbajs, fimpar och allehanda skräp. Större skräp kastas direkt i 
papperskorgen. Informerar rökarna om vilken skada fimpar gör i naturen och 
poängterar att fimpar ska tas omhand.  har inhandlat en 
plocktång för att även plocka småskräp. 

Yrkanden 
Peter Johansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

•  tilldelas Miljöpriset 2022. 

• Prissumman för årets Miljöpris fastställs till 10,000 kronor.  

Anders Larsson (C) yrkar bifall till bygg- och miljönämndens beslut med 
tillägget att hela den tillgängliga prissumman betalas ut. Bygg- och 
miljönämndens beslut lyder enligt följande: 

•  tilldelas Miljöpriset 2022. 
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Gunnar Carlsson (S) yrkar bifall till Anders Larssons (C) yrkande. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer Peter Johanssons (SD) och Anders Larssons (C), med 
bifallsyrkande från Gunnar Carlsson (S), yrkande under proposition och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Peter Johanssons (SD) 
yrkande. Votering begärs. 

Omröstning 
Ordföranden meddelar att den som vill bifalla Peter Johanssons (SD) yrkande 
röstar Ja och den som vill bifalla Anders Larssons (C) yrkande röstar Nej. Då 
votering utfaller 7 Ja-röster, Christina Nilsson (SD), Lars-Göran Ritmer (M), 
Stefan Borg (SD), Kaj Jarl (SD), Anders Hansson (SD), Peter Johansson (SD), 
Mattias Jeppsson (M) samt 6 Nej-röster, Anders Larsson (C), Jens Rosberg 
(L), Mikael Olsson (KD), Henrik Andersson (S), Gunnar Carlson (S) och 
Renaldo Tirone (S) har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Peter 
Johanssons (SD) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämndens beslut 2023-02-22 § 35. 
Tjänsteskrivelse 2023-02-21 
Nominering inkommen 2022-10-03 

Beslutet skickas till 
Emma Gesse 
Lola Strandh 
_____ 



Kommunstyrelsen 2023 – 03 13 

Reservation 

§ 6 Miljöpris, I förslag till beslut från Bygg och Miljönämnden förordas en kandidat till hela 
prissumman. Socialdemokraterna reserverar sig emot att prissumman halveras med anledning av att 
det endast finns en nominerad kandidat.  
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Dnr KS 2023/097 

§ 66 Förslag till namn på park/promenad  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Fastställa namnet Erik Myrgrens promenad på promenadstråket. 

• En skylt ska sättas upp längs med promenadstråket med namnet Erik 
Myrgrens promenad.  

• Upphäva beslutet 2020-04-14 § 81.  

Sammanfattning av ärendet 
2020-04-14 § 81 beslutade Kommunstyrelsen att en nybyggd gata ska döpas  
till Erik Myrgrens gata. Enligt de riktlinjer och rutiner kommunen skall följa  
har det inte varit möjligt att namnge en nybyggd gata till detta. Därför  
undersöks möjligheten att namnge ett promenadstråk istället.  
Om ett promenadstråk namnges där Erik Myrgrens namn förekommer kan  
Kommunstyrelsens beslut om att namnge en nybyggd gata till Erik Myrgrens  
gata upphävas. 
För att uppmärksamma att promenadstråket namnges bör en skylt sättas upp  
med namnet någonstans utmed promenadstråket. 
Namnberedningen beslutade föreslå följande förslag på promenadstråk: 
- Erik Myrgrens promenad 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Fastställa namnet Erik Myrgrens promenad på promenadstråket. 

• En skylt ska sättas upp längs med promenadstråket med namnet Erik 
Myrgrens promenad.  

• Upphäva beslutet 2020-04-14 § 81. 

 

Henrik Andersson (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 36. 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-22 
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Beslutet skickas till 
Planering och utveckling 
Kommunservice 
_____ 
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Dnr KS 2015/301 

§ 67 Beslut - Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. 
(f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av 
markanvisningsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

• Godkänna bilagt marköverlåtelseavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering för fastigheten Pugerup 36, (etapp 2). 

• Uppdra kommunens firmatecknare att underteckna avtalen.  

Sammanfattning av ärendet 
Hörbygårdens Mejeri AB har nu fått bygglov i enlighet med  
markanvisningsavtalet och därmed uppfyllt kravet för att teckna  
marköverlåtelseavtal. Marken överlåts till ett pris om 5 450 000 kr i enlighet  
med markanvisningsavtalet. Beslut avseende godkännande av 
marköverlåtelseavtal för etapp 2 fattades av kommunstyrelsen 2022-10-10. Nu 
har det framkommit nya förutsättningar vad gäller fastighetsbildning och 
betalning som gjort att marköverlåtelseavtalet har skrivits om innan det 
undertecknades, samt att säkerställande av villkor som följer av 
markanvisningsavtalet har införts. En överenskommelse om 
fastighetsreglering har också upprättats. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens beslutar att: 

• Godkänna bilagt marköverlåtelseavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering för fastigheten Pugerup 36, (etapp 2). 

• Uppdra kommunens firmatecknare att underteckna avtalen.  

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 37. 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 
Marköverlåtelseavtal inkl. bilagor 

Beslutet skickas till 
Planering och utveckling  
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Dnr KS 2023/064 

§ 68 Remiss, samråd gällande framtida 
kraftledningar för anslutning av 
havsvindpark 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Översända tjänsteskrivelsen som Hörby kommuns yttrande över 
samråd gällande framtida kraftledningar för anslutning av 
havsvindpark. 

Sammanfattning av ärendet 
Hörby kommun har för yttrande erhållit Tritonia Nät AB:s remiss angående  
framtida nätanslutning för planerad havsvindpark Triton. Triton ligger cirka  
22 kilometer från Skånes sydkust och kommer att bestå av maximalt 129  
vindkraftverk med en förväntad elproduktion mellan 6-7,5 TWh per år.  
Anslutningen planeras genom ett stationsområde väster om Hurva  
stationsområde i Hörby kommun. Utredningskorridoren berör framförallt  
Ystad kommun, Sjöbo kommun och Hörby kommun. Samrådet utgör ett  
avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-31 §§ miljöbalken vilken beskrivs i  
Samrådsunderlag – Anslutning av havsvindpark Triton och utgör en del av  
processen för att kunna söka nätkoncession för linjen enligt ellagen.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Översända tjänsteskrivelsen som Hörby kommuns yttrande över 
samråd gällande framtida kraftledningar för anslutning av 
havsvindpark. 

Stefan Borg (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 39. 
Tjänsteskrivelse, Planering och utveckling, 2023-03-07 
Inkommen remiss, OX2, 2022-12-16 
Samrådsunderlag – Anslutning av havsvindpark Triton 
Kartbilaga 

Beslutet skickas till 
OX2 AB 
Planering och utveckling 
_____ 
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Dnr KS 2022/466 

§ 69 Begäran om planbesked för Östentorp 6:3, 
Gasum 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Bevilja planbesked enligt 5 kap 2–5 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Meddela den sökande att förslagets lämplighet ska prövas genom  
detaljplaneprocessen och att planläggning avses inledas. 

• Debitera avgiften för planbesked om 20 500 kr enligt Taxa för  
kommunstyrelsens verksamhet enligt plan- och bygglagen. 

• Inleda planläggning för del av Östentorp 6:3 i syfte att pröva markens  
lämplighet för uppförandet av en biogasanläggning genom  
planprocessen. 

• Uppdra åt kommundirektör att teckna plankostnadsavtal med  
sökande.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan med begäran om planbesked för planläggning av del av Östentorp  
6:3 kom in per post 2022-12-05. Besked måste lämnas senast 2023-04-05  
enligt 5 kap. 4 § plan- och bygglagen. Gasum AB står som sökande. 
Området som omfattas av ansökan ligger i ett nuvarande skogsområde vid  
trafikplats Ekeröd längs E22, se översiktskarta nedan. En  
lokaliseringsutredning har tagits fram av Sweco, daterad 2022-03-24, se  
underlag till beslut. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av en anläggning för  
produktion av biogas inom planområdet samt att säkerställa lämplig  
omfattning, placering och utformning av anläggningen.  
Användningen Tekniska anläggningar med preciseringen E1 –  
Biogasanläggning är ett preliminärt förslag på vilken  
användningsbestämmelse som kan tillämpas vid planläggningen. 
Genom detaljplaneprocessen ska lämpligheten av planerad åtgärd prövas. 
Gasum AB planerar att uppföra en biogasanläggning i området vid Ekeröd  
trafikplats i Hörby kommun. Planerad biogasanläggning är en tillståndspliktig  
verksamhet enligt miljöbalken (1998:808). 
Biogasanläggningens ytbehov uppskattas till cirka 10 hektar och högsta höjd  
inom anläggningen uppskattas till 30 meter. 
Föreslagen planläggning krävs för att möjliggöra etablering av en  
biogasanläggning på den avsedda platsen, vilket skulle medföra flera  
samhällsnyttor för Hörby kommun. Biogasen som produceras i anläggningen 
kan användas som fordonsbränsle eller inom industrin, vilket ersätter  
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användningen av fossil energi och därmed minskas utsläpp av växthusgaser.  
En lokal produktion av biogas som bränsle ökar därför  
självförsörjningsgraden och bidrar till förbättrad hantering av organiska  
restprodukter och avfall. I biogasprocessen produceras även ett biogödsel  
som kan återföras till lantbruket. Utöver detta medför biogasanläggningen att  
det skapas arbetstillfällen i Hörby kommun, både på själva anläggningen och  
genom de transporter av råvara och produkter till och från anläggningen som  
krävs. Lokaliseringen är den mest lämpliga enligt lokaliseringsutredningen, se  
underlag till beslut. 
Ansökan omfattar del av Östenstorp 6:3. Idag ägs fastigheten av Sveaskog  
Förvaltnings AB. Gasum AB planerar att förvärva den del av fastigheten som  
planläggs i aktuell detaljplan. 
Sammantaget är bedömningen att det är lämpligt att inleda planläggning i  
syfte att genom planprocessen pröva markens lämplighet för uppförandet av  
en biogasanläggning i enlighet med ansökan. Planering och utveckling  
bedömer det därmed lämpligt att bevilja positivt planbesked för del av  
Östentorp 6:3. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Bevilja planbesked enligt 5 kap 2–5 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Meddela den sökande att förslagets lämplighet ska prövas genom  
detaljplaneprocessen och att planläggning avses inledas. 

• Debitera avgiften för planbesked om 20 500 kr enligt Taxa för  
kommunstyrelsens verksamhet enligt plan- och bygglagen. 

• Inleda planläggning för del av Östentorp 6:3 i syfte att pröva markens  
lämplighet för uppförandet av en biogasanläggning genom  
planprocessen. 

• Uppdra åt kommundirektör att teckna plankostnadsavtal med  
sökande.  

Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 41. 
Tjänsteskrivelse, Begäran om planbesked för del av Överum 3 och del av 
Hörby 45:1, 2022-03-11 
Begäran om planbesked för del av Överum 3 och del av Hörby 45:1, 2022-03-
08 
Lokaliseringsutredning Gasum AB Hörby biogas, SWECO SVERIGE 
AB,2022-03-24 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Planering och utveckling 
_____ 
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Dnr KS 2022/021 

§ 70 Information och prioritering detaljplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Godkänna föreslagen prioriteringsordning och tidplan för  
detaljplaneringen, med tillägget att uppdra åt Planering och utveckling  
att påbörja handläggning av planuppdrag för del av Slagtofta 1:6 och  
att planuppdrag för del av Slagtofta 1:6 får prioritet 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med detaljplaner kräver löpande upprättande av tidplaner och  
prioriteringar. I syfte att politiskt förankra tidplanerna och  
prioriteringsordningen mellan pågående detaljplaner i kommunen tas detta  
underlag upp för godkännande i kommunstyrelsen.  
Prioriteringen kan av olika anledningar behöva justeras och tas upp för nytt  
beslut i samband med ändringar. Prioriteringen kommer tas upp för nytt  
beslut fyra gånger per år: i mars, juni, september och december.  
I ärendet presenteras förslag till prioriteringsordning och tidplan för  
detaljplaneringen.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Godkänna föreslagen prioriteringsordning och tidplan för  
detaljplaneringen, med tillägget att uppdra åt Planering och utveckling  
att påbörja handläggning av planuppdrag för del av Slagtofta 1:6 och  
att planuppdrag för del av Slagtofta 1:6 får prioritet 1. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 42. 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-08 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Bygg- och miljönämnden  
VA-Räddningsnämnden 
_____ 
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Dnr KS 2023/069 

§ 71 Ansökan om kommunbidrag - Stöd till 
Grannsamverkan (SAMBO) 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• SSF Stöldskyddsföreningens ansökan om kommunalt bidrag för 2023-
2024 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
SSF Stöldskyddsföreningen har i en skrivelse till Hörby kommun, daterad  
2023-02-01, ansökt om kommunalt bidrag för 2023-2024. 
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam,  
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Dina försäkringar, SSF  
Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner  
och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Villaägarna och  
Brottsofferjouren (Boj), som alla verkar för att skapa en tryggare vardag. På  
uppdrag av ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen  
huvudman för verksamheten.  
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkan i Sverige  
tillsammans med de kommuner som valt att bidra till verksamheten år för år 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• SSF Stöldskyddsföreningens ansökan om kommunalt bidrag för 2023-
2024 avslås.  

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 46. 
Tjänsteskrivelse Ekonomienheten 2023-02-03 
Stöd till Grannsamverkan, daterad 2023-02-01 
Sammanfattning GSV resultat  

Beslutet skickas till 
SSF Stöldskyddsföreningen 
_____ 
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Dnr KS 2023/065 

§ 72 Årsredovisning kommunstyrelsen 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Fastställa kommunstyrelsens årsredovisning år 2022 

• Godkänna föreliggande ombudgeteringar som framgår av 
årsredovisningen och som tillsammans uppgår till 1 723 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger kommunstyrelsens årsredovisning 2022. Av årsredovisningen  
framgår behov av ombudgeteringar för de investeringsprojekt som ej  
avslutats år 2022 och som totalt uppgår till 1 723 tkr.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Fastställa kommunstyrelsens årsredovisning år 2022 

• Godkänna föreliggande ombudgeteringar som framgår av 
årsredovisningen och som tillsammans uppgår till 1 723 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 49. 
Tjänsteskrivelse per 2023-02-08 
Årsredovisning kommunstyrelsen 2022 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör  
Redovisningsansvarig  
Kanslichef 
Näringslivschef 
Exploateringschef 
_____ 
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Dnr KS 2023/066 

§ 73 Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

• Fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsens verksamheter  
genom avdelning ”Styrning och Ledning”. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

• Fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 50. 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-09 
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2023  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
_____ 
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Dnr KS 2021/411 

§ 74 Besvarande av motion från Anders Larsson 
(C) och Yvonne Kulstad (C) om inventering 
av obebodda fastigheter.pdf 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen bifalls i del att en inventering av obebodda fastigheter 
påbörjas. 

• Motionen avslås i del att kommunen ansvarar för processen efter 
inventeringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har inkommit med motion med  
yrkande om att Sektor Livsmiljö inom en snar framtid ska påbörja en  
inventering av obebodda fastigheter för att öka möjligheten för fler att bo  
och verka inom kommunen.  
En inventering av obebodda fastigheter faller inom ramen för det uppdrag  
som kommunen har att verka för en levande landsbygd och är en aktivitet  
som kommunen, genom Planering och utveckling, har för avsikt att initiera  
under pågående verksamhetsår. Bygg & miljö inom sektor Livsmiljö har ett  
visst underlag när det kommer till fastigheter som skulle kunna vara  
obebodda att utgå ifrån vid genomförandet av inventeringen. En annan  
metod är att begära ut underlag från fastighetsregistret över fastigheter som  
idag saknar folkbokförda personer skrivna på fastighetens adress.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen bifalls i del att en inventering av obebodda fastigheter 
påbörjas. 

• Motionen avslås i del att kommunen ansvarar för processen efter 
inventeringen. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 40. 
Tjänsteskrivelse 2023-01-25 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 §217 
Motion 

Beslutet skickas till 
Plan och utveckling 
Motionställare 
_____ 
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Dnr KS 2021/214 

§ 75 Besvarande av motion från Gunvor 
Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) om 
äldrevården i Hörby kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen avslås 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns sedan tidigare ett avvecklingsbeslut från Socialnämnden  
(Socialnämnden (2021-04-29 SN §83)) gällande Hagadal och Källhaga, då  
lokalerna ej anses lämpliga.  
Vi vill göra gällande att Socialnämnden sedan aktuell motion skrevs har fattat  
ett beslut om att det eventuellt nya boendet ska drivas kommunalt och inte  
av en extern aktör. 
Frågan om Önnebo har besvarats flera gånger sedan 2021. Lokalerna är  
förvisso ändamålsenliga för omsorg av personer med kognitiv svikt, men en  
verksamhet med så få platser är mycket dyr och får anses inte vara  
ekonomiskt försvar i kommunal regi. Vidare har det nu visat sig att  
Socialnämnden inte längre ska bära kostnaderna för fastigheten vi inte  
använder, varför detta nu saknar relevans i sammanhanget.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen avslås 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta  
bifalles.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-03-01 § 53. 
Socialnämndens beslut 2022-11-24, § 242. 
Tjänsteskrivelse, stab, datum: 2022-11-07 
Motion från Gunvor Håkansson (C), och Yvonne Kulstad (C), om  
äldrevården i Hörby kommun 
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Beslutet skickas till 
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Motionsställare 
_____ 
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Dnr KS 2020/432 

§ 76 Besvarande av motion från Hans Frank (L) 
om ändring av krav för friskvatten 
installationer på obebodda 
lantbruksfastigheter eller 
lantbruksfastigheter med sporadiskt 
boende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
En motion har ställts till kommunfullmäktige Hörby om ändring av krav för  
friskvatteninstallationer på obebodda lantbruksfastigheter eller  
lantbruksfastigheter med sporadiskt boende.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen anses besvarad.  

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för VA och räddningstjänst 2023-02-03 § 21. 
Tjänsteskrivelse Bemötande motion friskvatteninstallationer.docx 
Motion från Hans Frank (L) om ändring av krav för friskvatten  
installationer.pdf 

Beslutet skickas till 
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Motionställare 
_____ 
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Dnr KS 2022/103 

§ 77 Besvarande av motion från Marie Keismar 
(L), Hans Frank (L), Jens Rosberg (L) och 
Marie Dahlén (L) om avgiftsminskning eller 
om möjligt befrielse från terminsavgift till 
Kulturskolan i Hörby kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen avslås. 

Reservation mot beslutet 
Jens Rosberg (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
Mikael Olsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
Henrik Andersson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
Renaldo Tirone (S) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
Gunnar Carlson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2022-03-28 att översända  
motionen till Kultur- och fritidsnämnden för beredning.  

Yrkanden 
Anders Hansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen avslås. 

Peter Johansson (SD) yrkar bifall till Anders Hanssons (SD) yrkande. 

Jens Rosberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Motionen bifalles. 

Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Jens Rosbergs (L) yrkande. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer Anders Hanssons (SD), med bifallsyrkande från Peter 
Johansson (SD) och Jens Rosbergs (L), med bifallsyrkande från Henrik 
Anderssons (S), yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Anders Hanssons (SD) yrkande. Votering begärs. 
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Omröstning 
Ordföranden meddelar att den som vill bifalla Anders Hanssons (SD) yrkande 
röstar Ja och den som vill bifalla Jens Rosbergs (L) yrkande röstar Nej. Då 
votering utfaller 7 Ja-röster, Christina Nilsson (SD), Lars-Göran Ritmer (M), 
Stefan Borg (SD), Kaj Jarl (SD), Anders Hansson (SD), Peter Johansson (SD), 
Mattias Jeppsson (M) samt 6 Nej-röster, Anders Larsson (C), Jens Rosberg 
(L), Mikael Olsson (KD), Henrik Andersson (S), Gunnar Carlson (S) och 
Renaldo Tirone (S) har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anders 
Hanssons (SD) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsnämndens beslut 2023-01-25, § 9. 
Kommunfullmäktige 2022-03-28 § 36 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-17 § 50 
Tjänsteskrivelse 2023-01-12  

Beslutet skickas till 
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
 
Motionsställare 
_____ 



Reserva�on  

Liberalerna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut at föreslå 
kommunfullmäk�ge at avslå Liberalernas mo�on om avgi�sminskning av 
skolavgi� �ll kulturskolan alterna�vt avgi�sbefrielse �ll kulturskolan. 

Intresset är stort från många ungdomar inom Hörby kommun at få delta inom 
verksamheten i kulturskolan. Et hinder för at många ungdomar inte har 
möjlighet at delta är at terminsavgi�en upplevs som hög, särskilt för barn och 
ungdomar i familjer med begränsade ekonomiska möjligheter. 

Liberalerna anser at kommunen skall ta et tydligare ansvar för at hjälpa 
ungdomar �ll en ak�v fri�d. Deta är dåligt �llgodoset för ungdomar som inte 
söker sig �ll olika sportak�viteter, utan vill ha en möjlighet �ll 
kulturverksamhet. Hörby kommun har et intresse av at stöta en sådan 
verksamhet, särskilt som årligen återkommande kulturkalaset stötas helhjärtat 
av kommunen. 

Det är anmärkningsvärt at det i tjänsteskrivelsen framgår at det redan nu finns 
en kö av intresserade ungdomar och at den utökade personalkostnaden för at 
hantera ”kön” används som argument för at inte utvidga verksamheten och at 
inte sträva e�er at ökat intresset för kulturskolan.  

Hörby kommun säger sig vilja stöta ungdomarna �ll en meningsfull fri�d för at 
skapa et bra och tryggt samhälle, at avslå mo�onen får motsat effekt och 
förstärker risken för utanförskap. 
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Dnr KS 2023/081 

§ 78 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 
februari 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Sammanställningen februari månad 2023 för kommunstyrelsen, 
godkännes. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2023-03-01 §§ 32-60 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Sammanställningen februari månad 2023 för kommunstyrelsen, 
godkännes. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

 

_____ 
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Dnr KS 2023/079 

§ 79 Meddelande kommunstyrelsen februari 
2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Redovisningen av meddelanden februari månad 2023 för 
kommunstyrelsen, godkännes. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Barn- och utbildningsnämnden - Plan för effektiviseringar och en  
ekonomi i balans. 
2. Kommundirektören - Beslut om behörigheter kommunhuset  
förtroendevalda 2023-02-10. 
3. Entropi - Finansrapport 2023-01-31. 
4. Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Informations- och  
Nyhetsbrev. 
5. Revisorerna - Förstudie avseende rekryteringsprocessen. 
6. Kraftringen - Information om årsstämma 2023. 
7. Kävlingeåns vattenråd - Protokoll styrelsen 2023-02-16. 
8. Kommunassurans Syd Försäkrings AB - styrelsens uttalande inför  
kommunens prövning av ändamål 2022. 
9. Energikontor Syd - Nyhetsbrev februari 2023. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Redovisningen av meddelanden februari månad 2023 för 
kommunstyrelsen, godkännes. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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§ 80 HR-information 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Paul Eklund informerar om:  

- Avdelningschef Kommunservice är rekryterad. 

- Interim sektorchef sektor Bildning och skolchef tillsatt.  

- Samverkansavtal. 

- Personalföreträdarnas närvaro i nämnderna 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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§ 81 Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Irene Nyqvist informerar om: 

Utbildning för chefer 

Framtagande av dokument avseende trygghet och säkerhet. 

 Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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§ 82 Kommunstyrelsens ordförande informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M) informerar 
om: 

- Prisutdelning i Georgeshillshallen, torsdag den 16 mars 2023. 

- Inbjudan till LRF:s möte på Pärups bygdegård. 

- Ägarsamråd med Kraftringen AB. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

• Informationen noteras till protokollet. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
 




