
 

                  KALLELSE/FÖR KÄNNEDOM 

                                     Kommunstyrelsen    
                                         2012-06-11                                      1(32) 

  

 

Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Nämnd Kommunstyrelsen 

 

Tid:  måndagen den 11 juni 2012 kl. 16.00  

 

Plats: Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörbysalen 2  

 

Justering: I tur att justera: Birgitta Andersson (M)  

 

Föredragningslista: 

 

Nr  Bilaga  Ärenderubrik  Föredragande 
1  Val av justeringsperson   
2  Initiering av nya ärenden samt anmälan om jäv  
3  Information förvaltningschefer och vd:ar bolag samt 

information personalfrågor 

Ingrid Larsson, Christer 

Lidheimer, Stefan Winberg, 

Arne Bertilsson, Robert 

Odeberger, Göran 

Malmström 

4 4 Anvisningar för uppföljningen av systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) - Information  

Göran Malmström 

5 5 Redovisning av delegeringsbeslut  

6 6 Medborgarundersökning hösten 2012  

7 7 Medborgarförslag – Permanenta allmänhetens 

frågestund i kommunfullmäktige 

 

8 8 Medborgarförslag om att färgsätta Hörby kommuns 

logga ut mot Ringsjövägen 

 

9 9 Motion – Översyn av hanteringen av arbets- och 

skyddskläder till anställda i kommunen 

 

10 10 Budget 2013 och planer 2014 – 2015 Robert Odeberger 

11 11 Angående socialnämndens beslut att informera 

kommunfullmäktige om det prognostiserade 

resultatet för 2012 på 23,1 mkr och att 

kommunfullmäktige noterar osäkerheten i prognosen 

samt att budgetberedningen tar prognosen i 

beaktande 

Robert Odeberger 

12 12 Socialnämnden – Förslag till 

besparingar/åtgärder/konsekvenser för att få budget i 

balans 

 

13 13 Delårsrapport 2012-04-30 Hörby kommun Robert Odeberger 

14 14 Förslag till regionalt åtgärdsprogram för 

miljökvalitetsmålen 2012-2016 

 

15 15 Möjlighet att inkomma med förslag på lämplig 

avgränsning av utökat strandskyddsområde 

 

Forts.  
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

16 16 Medborgarförslag om att anordna loppis på Nya 

torg 

 

17 17 Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna 

för naturreservatet Råby Hällor 

 

18 18 Begäran om att utöka omfattningen av LOV 

(Lagen om valfrihet) till att gälla hemtjänst med 

service och omvårdnad med delegerad 

hemsjukvård 

 

19 19 Flaggregler Hörby kommun  

20 20 Motion angående bevarandeskydd för 

exploateringshotade områden 

 

21 21 Angående överföring av recipientkontrollen i 

Kävlingeån från Kävlingeåns vattenvårdsförbund 

till Kävlingeåns vattenråd 

 

22 22 Detaljplan för Hörby 44:13 m.fl. (Vallmogatan, 

Älvdalen), antagande 

 

23 23 Meddelanden  

24  Förordnande av samhällsbyggnadschef  

HÖRBY 2012-06-04 

 

 

 

Lars Ahlkvist 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 

Val av justeringsperson 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 

Initiering av nya ärenden samt anmälan om jäv 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 

Information förvaltningschefer och vd:ar bolag samt 

information personalfrågor  

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen, kultur- fritids och utbildningsförvaltningen, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, 

Industrifastighetsbolaget och Hörbybostäder lämnar information från sina 

respektive verksamheter. 
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§                Dnr 2012/162 

Anvisningar för uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) – Information   

Förslag till beslut 

Informationen från personalchefen godkänns och dokumentet läggs till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den 

dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och 

sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

 

Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om 

arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Med hänvisning till respektive paragraf skall frågorna 

besvaras. Kommentera svaren. 

 

Förvaltningarna har besvarat enkäten i samverkan med de fackliga 

organisationerna.  
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                  Dnr 2012/015 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns och besluten läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

1.  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2012-05-09 §§ 143-162 (finns på hemsidan) 

2012-05-10 §§ 163-164 (finns på hemsidan) 

2012-05-23 §§ 165-185 (finns på hemsidan) 

 

2.  Kommunchefen 

Tilldelningsbeslut 

 

3.  Ekonomichefen 

Tilldelningsbeslut 

Omsättning av lån 

 

Beslutsunderlag 

Förteckningar över redovisade beslut. 
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§                                                         Dnr 2012/132 

Medborgarundersökning hösten 2012 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar meddela kommunfullmäktige att 

Medborgarundersökningen skjuts på framtiden på grund av kommunens 

ekonomiska läge och att målet därför inte uppnås under 2012. 

 

Ärendebeskrivning 

Statistiska Centralbyrån SCB erbjuder landets kommuner sitt deltagande i 

höstens Medborgarundersökning. 

 

Enligt kommunens övergripande mål och mål för god ekonomisk 

hushållning skall Nöjd-Medborgar-Index genomföras vartannat år (hösten 

2010 och 2012). 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-09 § 155. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta meddela 

kommunfullmäktige att Medborgarundersökningen skjuts på framtiden på 

grund av kommunens ekonomiska läge och att målet därför inte uppnås 

under 2012. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                         Dnr 2012/102 

Medborgarförslag – Permanenta allmänhetens frågestund i 

kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till att det i kommunfullmäktiges 

arbetsordning är reglerat när det finns möjlighet för allmänheten att ställa 

frågor i samband med fullmäktiges sammanträden. 

 

Ärendebeskrivning 

Jan-Erik Persson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag att man 

permanentar frågestunden vid fullmäktigemöten. 

 

Jan-Erik Persson anser att denna kommunikation är en demokratisk 

rättighet som bara borde finnas. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall allmänheten beredas 

möjlighet att ställa frågor vid följande sammanträden med fullmäktige: 

 

1. När fullmäktige har sitt sammanträde förlagt utanför Hörby tätort. 

2. En gång under våren och en gång under hösten i samband med att 

fullmäktige har sitt sammanträde i Hörby tätort, preliminärt mars och 

augusti. 

3.  När fullmäktige behandlar annat ärende som har den karaktären att 

ordföranden bedömer att frågestund bör anordnas. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Jan-Erik Persson. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-09 § 151. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det i 

kommunfullmäktiges arbetsordning är reglerat när det finns möjlighet för 

allmänheten att ställa frågor i samband med fullmäktiges sammanträden. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                        Dnr 2012/078 

Medborgarförslag om att färgsätta Hörby kommuns logga 

ut mot Ringsjövägen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget besvarat med yttrandet från projektledare Lars Lagö. 

 

Ärendebeskrivning 

Kjell Josefsson, Nygatan 7 i Hörby, har lämnat ett medborgarförslag om 

att färgsätta Hörby kommuns logga ut mot Ringsjövägen. 

 

Projektledare Lars Lagö har yttrat sig över förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Kjell Josefsson. 

Yttrande från projektledare Lars Lagö. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-09 § 152. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anse medborgarförslaget besvarat med yttrandet från 

projektledare Lars Lagö. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                         Dnr 2012/027 

Motion – Översyn av hanteringen av arbets- och 

skyddskläder till anställda i kommunen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att bifalla motionen i enlighet med socialnämndens beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna genom Tommy Hall har lämnat in en motion om 

översyn av hanteringen av arbets- och skyddskläder till anställda i 

kommunen. 

 

I motionen yrkas följande: 

 

att beräkning görs för inköp och underhål av arbets- och skyddskläder till 

i första hand personal inom vård och omsorg 

 

att resultatet av beräkningen och förslag till beslut presenteras för 

budgetberedningen senast den 30 april 2012. 

 

Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. 

 

Socialförvaltningen ställer sig positiv till motionen angående arbetskläder 

för personal inom vård- och omsorg i sin helhet och förvaltningen har 

arbetat fram ett förslag på genomförande av arbetskläder för delar av 

vård- och omsorgspersonal där kostnaden är redovisad. 

 

Socialnämnden beslutade 2012-04-19 § 78 att godkänna förvaltningens 

förslag till yttrande med bilagd genomförandeplan. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från socialdemokraterna daterad 2 februari 2012. 

Socialnämndens yttrande 2012-04-19 § 78 med bilagor. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-09 § 157. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att bifalla motionen i enlighet med socialnämndens beslut. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 168               Dnr 2012/152 

Budget 2013 och planer 2014 – 2015 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa planeringsunderlag enligt 

alternativ 2 inför budget 2013 och planer 2014 – 2015.  

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomikontoret har upprättat förslag till budget 2013 och planer 2014 – 

2015. 

 

Planeringsunderlag med förutsättningar och preliminära kommunbidrag 

är utgångspunkt för nämndernas förslag till budget 2013 och planer 2014 

– 2015. Hörby kommuns beräkning av skatteintäkterna baseras på en 

befolkningsprognos som är 50 invånare lägre än SKL:s prognos. 

 

Alternativ 2 i förslaget innebär ett budgeterat resultat på 10,0 mkr istället 

för 14,3 mkr.  

 

De 4.3 mkr som finns till förfogande föreslås fördelas enligt följande. 

 

Socialnämnden 

2,0 mkr. finansierar den del som återstår i enlighet med nämndens 

presentation på mötet 2012-05-10. 

 

Byggnadsnämnden 

0,2 mkr, ökade kostnader för bostadsanpassningar. 

 

Tekniska nämnden 

0,5 mkr, ökad volym gata/park samt utveckling av karta/nät (GIS). 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

1,3 mkr, kompensation för köpta utbildningsplatser. 

 

Kommunledningsförvaltningen 

0,3 mkr, ökade kostnader för ny hemsida respektive intranät. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  , forts. 

Budgetberedningens beslut 2012-05-10 

Budgetberedningen konstaterar att det inte finns 10 mkr i ekonomiskt utrymme att tillföra 

socialnämnden 2012. Socialnämnden får i uppdrag att omgående ta fram ytterligare 

besparingsåtgärder motsvarande 10 mkr för att nå ett nollresultat 2012. Åtgärderna 

presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2012. 

 

Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram två olika budgetförslag för 2013 

och planer 2014-2015 till kommunstyrelsens arbetsutskott 23/5 2012. 

Alternativ 1 enligt presenterat förslag med budgeterat resultat 14,3 mkr 

(2,1 %) och alternativ 2 med ett budgeterat resultat motsvarande 10,0 mkr 

(1,5 %). 

 

Beslutsunderlag 

Planeringsunderlag budget 2013 och planer 2014 – 2015. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 168. 

Reservation från Tommy Hall (S). 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 

planeringsunderlag enligt alternativ 2 inför budget 2013 och planer 2014 – 2015. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                         Dnr 2012/117 

Angående Socialnämndens beslut att informera 

kommunfullmäktige om det prognostiserade resultatet för 

2012 på 23,1 mkr och att kommunfullmäktige noterar 

osäkerheten i prognosen samt att budgetberedningen tar 

prognosen i beaktande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

                att   socialnämnden anpassar kostnadsnivån till angivet anslag 2012  

                      (229 mkr, exklusive hyresjustering). Socialnämnden ska därmed, i enlighet med  

nedanstående resonemang, uppnå ekonomisk varaktig balans under 2012 

  

att det åligger socialnämnden att omgående ta fram åtgärder som syftar till att 

bringa ner nämndens prognostiserade underskott till noll och redovisa 

konsekvensbeskrivning med anledning av det 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har redovisat underskott inom nämndens verksamhetsområde både 2010 och 

2011 på tillsammans 60 mkr. Både nämnden och förvaltningen har arbetat med ett stort antal 

åtgärder för att bringa ner kostnadsnivån till en nivå som stämmer överens med det anslag 

som kommunfullmäktige anslagit i syfte att uppnå varaktig ekonomisk balans inom 

nämndens verksamheter. Effekten av det som verkställts under 2011 har inte varit tillräckligt 

vilket konstateras genom nämndens redovisade underskott 2011. Ett stort antal möten har 

hållits under 2011 för att informera, förklara och redovisa vilka åtgärder som verkställts och 

vilka kommande besparingsåtgärder som ska effektueras. Kommunstyrelsen har följt arbetet 

under året med stort engagemang men även med stor oro då underskottets storlek påverkar 

hela kommunens ekonomi. För att delfinansiera en del av den ekonomiska obalansen höjde 

kommunfullmäktige skatten inför 2011 med 20 öre och med ytterligare 50 öre inför 2012. 

Totalt ger skattehöjningarna en ökad skatteintäkt på ca 15,6 mkr. Den ökade skatteintäkten 

räcker dessvärre inte för att bringa kommunens eller socialnämndens ekonomi i balans. 

Kostnadsnivån inom socialnämndens verksamhetsområde uppgick till  

256 mkr 2011. 

Socialnämndens budget för 2012 uppgår till 229 mkr innan justering av internhyrorna 

(ingen resultateffekt då hyrorna höjs men kompenseras motsvarande höjningen.) Det 

finns alltså en differens mellan kostnader och intäkter på 27 mkr. Socialnämnden har i  

skrivelse till kommunfullmäktige, enligt ovan informerat kommunfullmäktige om 

nämndens befarade underskott 2012.  
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ , forts. 

 

Kommunfullmäktige har fastställt ett övergripande finansiellt mål för 

kommunen. Målet innebär att kommunens nettokostnad för att driva all 

kommunal verksamhet får uppgå till 98 % av skatteintäkter och statsbidrag. I 

budgeten för 2012 finns 14,3 mkr i budgeterat resultat vilket motsvarar 2,2 % av 

skatteintäkter och statsbidrag.  Ytterligare hänsyn måste tas till att Hörby 

kommun har ett balanskrav på 12 mkr att återställa enligt den kommunala 

redovisningslagen. Detta innebär att om samtliga verksamheter klarar ett 

nollresultat 2012 kan kommunen återställa det egna kapitalet.   

 

Det kan konstateras att kommunens budgeterade resultat på 14,3 mkr räcker till 

att finansiera 60 % av socialnämndens befarade underskott 2012.  

Budgetberedningen meddelar därmed att kommunen inte har de medel som 

krävs för att täcka socialnämndens underskott. I detta ekonomiska läge återstår 

det att socialnämnden får i uppdrag att anpassa verksamhetens kostnadsnivå till 

det av kommunfullmäktige beslutade kommunbidraget. Det måste anses som 

högsta prioritet att komma tillrätta med kostnadsnivån inom nämndens 

verksamheter inte minst ur ett övergripande kommunperspektiv. Slutligen kan 

PWCs utredning från december 2011 uppmärksammas då det framgår att 

socialnämnden i Hörby redovisar betydligt högre kostnader inom främst IFO 

(Individ och Familjeomsorg) än andra jämförbara kommuner i riket. 

 

Socialnämnden beslutade 2012-03-22 § 44 att informera kommunfullmäktige 

om det prognostiserade resultatet för 2012 och ber kommunfullmäktige notera 

osäkerheten i prognosen samt att budgetberedningen tar prognosen i beaktande. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2012-03-22 § 44. 

Skrivelse med förslag till beslut. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 169. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

                att   socialnämnden anpassar kostnadsnivån till angivet anslag 2012  

                      (229 mkr, exklusive hyresjustering). Socialnämnden ska därmed, i enlighet med  

nedanstående resonemang, uppnå ekonomisk varaktig balans under 2012 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  , forts. 

 

att det åligger socialnämnden att omgående ta fram åtgärder som syftar till att 

bringa ner nämndens prognostiserade underskott till noll och redovisa 

konsekvensbeskrivning med anledning av det 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 

Socialnämnden – Förslag till 

besparingar/åtgärder/konsekvenser för att få budget i 

balans 

Ärendebeskrivning 

Vid budgetberedningens sammanträde 2012-05-10 § 164 informerades 

om att socialnämnden behöver ett tillfälligt tillskott för kostnader 

motsvarande 10 mkr 2012. 

 

Budgetberedningen konstaterade att det inte finns 10 mkr i ekonomiskt 

utrymme att tillföra socialnämnden 2012. Socialnämnden fick i uppdrag 

att omgående ta fram ytterligare besparingsåtgärder motsvarande 10 mkr 

för att nå ett nollresultat 2012. Åtgärderna skall presenteras för 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2012. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2012-05-24 § 92. 

Förslag till besparingar/åtgärder/konsekvenser för att få budget i balans. 

 

Ärendet behandlas av arbetsutskottet 5 juni. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                Dnr 2012/153 

Delårsrapport 2012-04-30 Hörby kommun 

Ärendebeskrivning 

Ekonomikontoret har upprättat Delårsrapport 2012-04-30 för Hörby 

kommun. 

 

Befolkningen 

Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 11 personer. 14 912 

personer var folkbokförda i Hörby den siste mars. 

 

Ekonomisk analys 

Resultat 

Kommunen redovisar ett underskott på 7,5 mkr per den 30 april vilket är 

0,6 mkr bättre än budgeterat resultat. I resultatet ingår realisationsvinst 

för markförsäljning med 1,3 mkr. 

 

Helårsprognos 

Kommunens prognos för 2012 beräknas till -2,3 mkr, vilket är 16,6 mkr. 

sämre än budgeterat resultat. I resultatet ingår realisationsvinst med  

1,3 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2012-04-30. 

 

Rapporten behandlas av arbetsutskottet 5 juni. 

 

Ni som fått handlingen tidigare glöm inte att ta med den. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                       Dnr 2012/095 

Förslag till regionalt åtgärdsprogram för 

miljökvalitetsmålen 2012-2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelen beslutar att översända åtgärdslistorna med kommunens 

synpunkter till Länsstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Skåne län har i bred samverkan tagit fram ett förslag på 

ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen 

önskar få in kommunens synpunkter och förslag för att göra Skånska 

åtgärder för miljömålen till ett kraftfullt program för det gemensamma 

arbetet mot ett mer hållbart Skåne. 

 

Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen för synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Länsstyrelsen. 

Åtgärdslistor. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 173. 

Reservation från Tommy Hall (S). 

 

Arbetsutskottets beslut 

Efter revidering av åtgärdslistorna i enlighet med dagens diskussioner 

föreslår arbetsutskottet kommunstyrelen besluta att översända 

åtgärdslistorna med kommunens synpunkter till Länsstyrelsen. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                         2010/123 

Möjlighet att inkomma med förslag på lämplig 

avgränsning av utökat strandskyddsområde 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att behålla utökat strandskydd i nuvarande 

omfattning runt Kvesarumssjön samt del av Sjöbergasjön. 

Vid Ringsjön behålls utökat strandskydd i nuvarande omfattning mellan 

Hejdebäcken i norr och Hörbyån i söder. 

 

Norr om Hejdebäcken upphävs utökat strandskydd öster om och längs 

med vägen Häggenäset Strandvägen enligt karta bilaga 1. 

 

Vid Hörbyån uppdateras strandskyddet enligt Länsstyrelsens beslut 2008-

10-31 Dnr 511-79361 samt detaljplan för Osby 26:13 m.fl. fastigheter, 

Strandvägen. Lagakraftdatum 2010-12-22, Arkivnr. 1266-P184. Karta 

bilaga 2. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och 

med den 1 juli 2009 beslutade också Riksdagen att ge länsstyrelserna i 

uppdrag att i samarbete med kommunerna se över besluten om det 

utvidgade strandskyddet, d.v.s. strandskyddsområden mellan 100 och 300 

meter.  

 

I Hörby kommun är det tre områden som idag har utvidgat strandskydd 

som berörs. Dessa är Kvesarumssjön, del av Sjöbergasjön samt del av 

Ringsjön. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Länsstyrelsen. 

Motivering och beslutsunderlag från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 174. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§   , forts. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att behålla utökat 

strandskydd i nuvarande omfattning runt Kvesarumssjön samt del av 

Sjöbergasjön. 

Vid Ringsjön behålls utökat strandskydd i nuvarande omfattning mellan 

Hejdebäcken i norr och Hörbyån i söder. 

 

Norr om Hejdebäcken upphävs utökat strandskydd öster om och längs 

med vägen Häggenäset Strandvägen enligt karta bilaga 1. 

 

Vid Hörbyån uppdateras strandskyddet enligt Länsstyrelsens beslut 2008-

10-31 Dnr 511-79361 samt detaljplan för Osby 26:13 m.fl. fastigheter, 

Strandvägen. Lagakraftdatum 2010-12-22, Arkivnr. 1266-P184. Karta 

bilaga 2. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                        Dnr 2012/076 

Medborgarförslag om att anordna loppis på Nya torg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna 

medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christin Truedsson, Viktoriagatan 4, 242 31 Hörby, har i ett 

medborgarförslag föreslagit att kommunen skall möjliggöra för att kunna 

ha ”loppis” på Nya torg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26 § 47 att överlämna 

medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

 

Tekniska nämnden beslutade 2012-04-26 § 78 att nämnden ställer sig 

positiv till att Nya torg används för olika typer av aktiviteter och 

arrangemang, t.ex. en återkommande loppis. Tekniska nämndens roll 

inom kommunen är dock inte att aktivt stå som arrangör eller 

medarrangör till en sådan aktivitet. Medborgarförslaget innehåller en 

förfrågan till kommunen som snarare kommunens näringslivssamordnare 

bör ta ställning till. Tekniska nämndens roll vid dylika arrangemang 

begränsas till att administrera upplåtelsen av allmän platsmark, utdebitera 

avgift efter fastställd taxa och i vissa fall bistå med trafikavstängningar 

och annan praktisk assistans. Nämnden vill därför inte fatta ett beslut i 

frågan utan återsänder frågan till kommunfullmäktige. 

 

Kommunchef Arne Bertilsson konstaterar i yttrande att första 

förutsättningen för att kunna genomföra en loppmarknad enligt 

förslagsställarens förslag är dock att torget, i likhet med vad som sker i 

Höör, kan upplåtas kostnadsfritt. 

 

Medborgarförslaget bör därför hanteras av tekniska nämnden enligt 

kommunfullmäktiges beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ann-Christin Truedsson. 

Tekniska nämndens beslut 2012-04-26 § 78. 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Arne Bertilsson. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 175. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  , forts. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för 

beredning och beslut. 

  



 

                  KALLELSE/FÖR KÄNNEDOM 

                                     Kommunstyrelsen    
                                         2012-06-11                                      24(32) 

  

 

Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                                         Dnr 2012/148 

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna för 

naturreservatet Råby hällor 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att med stöd av 7 kap.7 § miljöbalken meddela  

dispens från reservatsföreskrifterna för naturreservatet Råby hällor för 

beskrivna åtgärder. 

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av miljönämnden ska Naturcentrum AB anlägga en 

håvningsplattform vid Wihlborgsdammarna i norra delen av 

naturreservatet Råby hällor. 

 

Bakgrund 

En håvningsplattform med informationstavlor anläggs i syfte att skapa en 

bra samlingsplats för besökare till området och samtidigt underlätta för 

naturpedagogik och friluftsliv. Bryggan angörs lämpligast ut i nordvästra 

hörnet av den största dammen. Plattformen utformas för att på säkrast 

möjliga sätt underlätta för barn att komma nära vattenmiljön och ge 

möjligheter för håvning och ”upptäckaräventyr”. Eventuellt placeras även 

större stenblock, s.k. hoppstenar i strandbrynet i anslutning till bryggan. 

 

På håvningsbryggan anordnas informationstavlor som illustrativt 

beskriver vattenmiljön och de djur som lever där. Här finner de håvande 

information om de vanligaste arterna som påträffas just här och allmänt 

om värden i vattenmiljön.  

 

Eventuellt kan man framöver, vid behov och önskemål, komplettera med 

enklare håvningsutrustning och ytterligare pedagogisk information som 

görs tillgänglig för skola och föreningsverksamhet. 

 

Lagrum 

Kommunen får enligt 7 kap 7§ Miljöbalken, om det finns särskilda skäl, 

lämna dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om dispens. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 176 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  , forts. 

 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att med stöd av  

7 kap. 7 § miljöbalken meddela dispens från reservatsföreskrifterna för 

naturreservatet Råby hällor för beskrivna åtgärder. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                        Dnr 2012/138 

Begäran om att utöka omfattningen av LOV (Lagen om 

valfrihet) till att gälla hemtjänst med service och 

omvårdnad med delegerad hemsjukvård 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslåt kommunfullmäktige att med ändring av § 148 

2009 besluta att Lagen om valfrihet (LOV) skall omfatta hemtjänst med 

service, omvårdnad och delegerad hemsjukvård samt att uppdra åt 

socialnämnden att fatta beslut om förfrågningsunderlag. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 att LOV (Lagen om valfrihet) 

skall införas i Hörby kommun vad gäller servicedelen inom 

hemtjänstområdet. Lagen om valfrihet infördes den 1 januari 2009 som 

en frivillig lag för kommuner. Lagen kan tillämpas bland annat inom 

sociala tjänster. Det valfrihetssystem som LOV möjliggör medger att 

individer själva kan välja utförare av vård- och omsorgstjänster och dessa 

val styr tilldelningen av de offentliga resurserna. 

 

Socialnämnen beslutade 2012-04-19 § 74 att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att med ändring av § 148 2009 besluta att Lagen om valfrihet 

(LOV) skall omfatta hemtjänst med service, omvårdnad och delegerad 

hemsjukvård samt att uppdra åt socialnämnden att fatta beslut om 

förfrågningsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2012-04-19 § 74 med bilagor. 

Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-30 § 148. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 178. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

med ändring av § 148 2009 besluta att Lagen om valfrihet (LOV) skall 

omfatta hemtjänst med service, omvårdnad och delegerad hemsjukvård 

samt att uppdra åt socialnämnden att fatta beslut om 

förfrågningsunderlag. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                                      Dnr 2012/149 

Flaggregler Hörby kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte göra några förändringar i nu gällande 

regler. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat om en översyn av gällande regler för 

flaggning. 

 

En genomgång av reglerna, beslutade 2004-03-29, ger vid handen att inga 

formella förändringar har skett jämfört med allmänna flaggregler för 

Sverige. 

 

I Sverige regleras flaggdagarna genom förordning (1982:270) om 

allmänna flaggdagar. 

 

Som framgår av förteckningen av allmänna flaggdagar, infaller en del av 

dem utanför tider då kommunförvaltningen normalt är obemannad. Ur 

ekonomisk och praktisk synpunkt sköts flaggningen av personal som 

ändå har jourtjänstöring. Dessa är kopplade till förvaltningen som sköter 

kommunens fastigheter. 

 

Några allmänna förändringar som skulle påverka kommunens regler har 

således inte skett sedan reglerna antogs 2004. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Nuvarande flaggregler antagna 2004. 

Förteckning över allmänna flaggdagar. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 179. 

 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte göra några 

förändringar i nu gällande regler. 

  



 

                  KALLELSE/FÖR KÄNNEDOM 

                                     Kommunstyrelsen    
                                         2012-06-11                                      28(32) 

  

 

Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                                       Dnr 2012/099 

Motion angående bevarandeskydd för exploateringshotade 

områden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendet 

hanteras i samband med översiktsplaneprocessen. 

 

Härmed anses motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Tommy Hall och 

Anita Ullmann Kradjian har lämnat in en motion angående 

bevarandeskydd för exploateringshotade områden. 

 

I motionen yrkas att samhällsbyggnadsförvaltningen identifierar 

kategorier mark enligt principer som på bästa sätt skyddar de hotade 

områden från mineralexploatering och att dessa kategorier förankras som 

områdesbestämmelser i den nya översiktsplanen. 

 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning i yttrandet är att kommunen kan utifrån SGU:s kartering 

av marklager med förekomst av alunskiffer införa skyddsområden med 

mineralexploatering i översiktsplanen, ett sådant skyddsområde är dock 

inte juridiskt bindande. Efterfrågas ett starkare skydd kan detta 

åstadkommas genom att områdena skyddas i områdesbestämmelser. 

Upprättande av skyddsbestämmelser i områdesbestämmelser kräver dock 

mer omfattande utredningar som är både tidsödande och kostsamma. 

Beslutas det att områdesbestämmelser ska upprättas erfordras det att 

medel för framtagande av områdesbestämmelser anslås till 

byggnadsnämnden för detta arbete. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 

Yttrande från stadsarkitekt Dick Bengtsson. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-23 § 181. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att ärendet hanteras i samband med översiktsplaneprocessen. 

 

Härmed anses motionen besvarad. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                  Dnr 2012/082 

Angående överföring av recipientkontrollen i Kävlingeån 

från Kävlingeåns vattenvårdsförbund till Kävlingeåns 

vattenråd 

Ärendebeskrivning 

Kävlingeåns vattenråd genomförde 2012-04-26 ett samrådsmöte med 

representanter för kommunstyrelsen i berörda kommuner inom 

vattenrådet beträffade den framtida organisationen av recipientkontrollen. 

I mötet deltog representanter för Hörby, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo 

och Tomelilla kommuner. Samrådet genomfördes utifrån de diskussioner 

som tidigare förts, dels inom vattenrådet men även med 

vattenvårdsförbundet, beträffande överförandet av recipientkontrollen 

från vattenvårdsförbundet till vattenrådet. Ett enigt samrådsmöte kom 

fram till: 

 

  att Kävlingeåns vattenråd bildats för att samordna vattenförvaltning, 

vattenvårdsprogram och recipientkontroll inom avrinningsområdet. 

  att samordna även recipientkontrollen inom Kävlingeåns vattenråd 

och placera denna direkt under styrelsen, d.v.s. inte som tidigare 

diskuterats som en särskild verksamhet med eget arbetsutskott och 

arbetsgrupp. 

 att så snart som möjligt placera även vattenvårdsprogrammet, som 

idag är organiserat som en särskild verksamhet med arbetsutskott och 

arbetsgrupp, direkt under styrelsen. 

 att uppdra åt Kävlingeåns vattenråd att skriva till berörda 

kommunstyrelser beträffande överföring av recipientkontrollen i 

Kävlingeån från vattenvårdsförbundet till vattenrådet i enlighet med 

ovanstående slutsatser och nedan redovisat förslag. 

 

Kävlingeåns vattenråds styrelse föreslår berörda kommuner att besluta: 

 

-  att överföring av recipientkontrollen från Kävlingeåns 

vattenvårdsförbund till Kävlingeåns vattenråd genomförs snarast 

möjligt, 

- att kommunernas avgifter för recipientkontrollen flyttas från 

Kävlingeåns vattenvårdsförbund till Kävlingeåns vattenråd när 

överföringen av verksamheten är genomförd, samt 

- att utse ombud till Kävlingeåns vattenvårdsförbunds stämma  

 2012-06-13 för att där informera om kommunernas avsikt i frågan. 

 

OBS! Arbetsutskottet behandlar ärendet 5 juni. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§               Dnr 2011/219     

Detaljplan för Hörby 44:13 m.fl. (Vallmogatan, Älvdalen), 

antagande 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta detaljplan för Hörby 44:13 m.fl. (Vallmogatan, Älvdalen) 

i enlighet med byggnadsnämndens förslag.    

 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden godkände 2012-05-16 § 50 detaljplan och 

behovsbedömning av miljöbedömning för Hörby 44:13 i Hörby kommun, 

upprättad 2012-02-13, reviderad 2012-05-07. Byggnadsnämnden 

beslutade samtidigt att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige 

för antagandeprövning. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning med ytterligare småhus 

i befintligt 60 – 70-talsområde. 

 

Området är beläget norr om kvarter Sövdeborg, Skörva och Ström, öster 

om Frostagatan och Ängsjö 1, söder om Ängsjö 3-10 och väster om 

Älvdalsskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Detaljplan för Hörby 44:13 m.fl. (Vallmogatan, Älvdalen). 

 

Arbetsutskottet behandlar ärendet 5 juni. 

 

OBS! Ni som fått planen tidigare glöm inte ta med den. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§                  Dnr 2012/008 

Meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning: 

Följande meddelanden redovisas: 

 

1. CESAM protokoll från 2012-04-27. 

2. CESAM-protokoll från 2012-05-25. 

 

§ 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 

Förordnande av samhällsbyggnadschef 

 

 

 

 

 

 


