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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 – 11.10 

 
Beslutande Lars Ahlkvist (M) ordförande 

Pelle Skerup (M) 

Kjell-Åke Persson (C) §§ 143-157, §§ 159-162 

Brita Larsson (FP) 

Tommy Hall (S) 

 
Övriga deltagande Arne Bertilsson, kommunchef 

Robert Odeberger, ekonomichef 

Ingmar Tykesson, konsult § 147 

Mr Ali Berisha, major of Peja Municipality § 147 

Mrs Shpresa Gjonbalaj, director för Culture, Youth and Sport, Peja § 147 

Mr Naim Sahiti, director of Public Services, Peja § 147 

Mr Nexhat Abdullahu, director of Public Enterprise, Peja § 147 

Mrs Lumturije Vuqetaj, chief of Cadastre Sector, Peja § 147 

Kamer Bytyqi, tolk § 147 

Göran Malmström, personalchef del av § 152, §§ 153-162 

Inger Bergfors, sekreterare 
Utses att justera  
Justeringens  

plats och tid 
 

Underskrifter 

Sekreterare _____________________________________________ Paragrafer 143 – 162  

 Inger Bergfors 

Ordförande  _____________________________________________ 
 Lars Ahlkvist (M) 

Justerande  ___________________________________________________________________________________ 

 Pelle Skerup (M)  

___________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 

Sammanträdesdatum 2012-05-09 

Datum för  Datum för 
anslags uppsättande 2012-05-15 anslags nedtagande 2012-06-07 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby 

Underskrift _____________________________________ 

 Inger Bergfors 
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Innehållsförteckning 

§ 143 sid 3 Val av justeringspersoner 

§ 144 sid 4 Initiering av nya ärenden samt anmälan om jäv 

§ 145 sid 5 Information Skåne Nordost, diskussion om ordförandeskapet 

§ 146 sid 6 Angående indelning av Hörby församling och Västerstads församling 

§ 147 sid 7 Angående partnerskapsprojekt med staden Peja i Kosovo 

§ 148 sid 8 Årets Förening 2011 

§ 149 sid 9 Begäran om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 

§ 150 sid 10 Utformning av styrgrupp för övergripande arbetsmarknadsfrågor 

§ 151 sid 11 Medborgarförslag – Permanenta allmänhetens frågestund i 

kommunfullmäktige 

§ 152 sid 12 Medborgarförslag om att färgsätta Hörby kommuns logga ut mot 

Ringsjövägen 

§ 153 sid 13 Kommunledningsresa till Genève och Grenoble 

§ 154 sid 14 Försäljning av fastigheten Hörby Månstorp 1 

§ 155 sid 15 Medborgarundersökning hösten 2012 

§ 156 sid 16 Insatser inom Delta projektet 

§ 157 sid 17 Motion – Översyn av hanteringen av arbets- och skyddskläder till 

anställda i kommunen 

§ 158 sid 18 Förslag till ny renhållningstaxa 

§ 159 sid 20 Val av ombud till årsstämma i Kävlingeåns vattenråd 

§ 160 sid 21 Meddelanden 

§ 161 sid 22 Information från överläggningar om fjärrvärmeavtalet 

§ 162 sid 23 Avtackning av landshövding Göran Tunhammar 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 143  

Val av justeringspersoner 

Att jämte ordföranden Lars Ahlkvist (M) justera dagens protokoll utses  

Pelle Skerup (M). 
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Justerande 
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§ 144 

Initiering av nya ärenden samt anmälan om jäv 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendena tas upp som sista punkter vid dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande ärenden initierades: 

Robert Odeberger: Diskussion om RINDI fjärrvärmeverk. 

Arne Bertilsson: Avtackning av landshövding Göran Tunhammar. 

 

Jäv 

Kjell-Åke Persson (C) anmäler jäv avseende punkten 15 – Förslag till ny 

renhållningstaxa. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 145 

Information Skåne Nordost, diskussion om ordförandeskapet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet förordar att man väljer en ordförande som är mest engagerad och lämplig 

för uppdraget. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchef Arne Bertilsson informerar från senaste styrelsemötet med Skåne Nordost 

där man bl.a. diskuterat kommande ordförandeskap i Samarbetskommittén Skåne 

Nordost. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 § 146                                 Dnr 2012/130 

Angående indelning av Hörby församling och Västerstads församling 

Arbetsutskottets beslut 

Hörby kommun har inga synpunkter på förslaget om indelningsändring av rubricerade 

församlingar. 

 

Ärendebeskrivning 

Samtal har sedan en tid tillbaka förts mellan Hörby församling och Västerstads 

församling om ett samgående 2014. 

 

Ansökan från de båda församlingarna med anhållan om samgående 2014 till en 

församling har inkommit till stiftsstyrelsen. Namnet på den nya församlingen föreslås 

vara Hörby församling. 

 

Stiftsstyrelsen har beslutat att remittera till berörda ett förslag om indelningsändring av 

rubricerade församlingar. Inför behandlingen i stiftsstyrelsen bereds kommunen jämlikt 

37 kap. 7, 21 och 57 §§ kyrkoordningen tillfälle att yttra sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Svenska Kyrkan, Lunds stift. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 147 

Angående partnerskapsprojekt med staden Peja i Kosovo 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att man skall gå vidare och ansöka om medel för ett 

partnerskapsprojekt på tre år.  

 

I övrigt önskar arbetsutskottet besökarna från Peja en fortsatt trevlig vistelse i Hörby. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2010 att inleda en kontakt med staden Peja i 

Kosovo för att undersöka möjligheten till ett vänortsutbyte på rimlig nivå. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 22 februari 2012 att godkänna en överenskommelse med 

ICLD om att genomföra partnerskapsprojektet med Peja i Kosovo. 

 

Vid dagens sammanträde har arbetsutskottet besök av representanter från Peja i Kosovo. 

Konsult Ingmar Tykesson gör en sammanfattning av programmet för besöket. Samarbetet 

med Peja handlar om avfallshantering, rening av avloppsvattnet samt turism.   
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§ 148                                  Dnr 2012/054 

Årets Förening 2011 

Arbetsutskottets beslut 

Ordföranden får i uppdrag att informera kommunstyrelsen om hur arbetsutskottet 

resonerat i denna fråga. 

 

Ärendebeskrivning 

Utmärkelsen Årets Förening skall delas ut till en förening i Hörby kommun som under 

det gångna året på ett förtjänstfullt sätt gjort en väsentlig insats för lokalsamhället och 

dess invånare. 

 

Hörby kommun vill genom detta uppmuntra till fortsatt engagemang i ideella föreningar. 

 

Utmärkelsen består av 20 000 kronor varav 15 000 kronor skall användas till en 

utbildningsinsats för föreningens medlemmar/aktiva/ledare, 

 

Information och ansökningshandlingar har skickats till samtliga föreningar i 

fritidskontorets föreningsregister. 

 

Beslutsunderlag 

Regler Årets Förening. 

Sammanställning över de sökande. 

Ansökningshandlingar från sju föreningar. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 149                                 Dnr 2012/131 

Begäran om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för investeringsprojekten  

1, 2, 4 och 5 till ett samlat belopp om 3,160 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har tidigare översänt ett samlat förslag till investeringar att 

genomföras inom nämndens investeringsanslag 2012. Igångsättningstillstånd begärs nu 

för nedanstående fem projekt som är angelägna att starta upp relativt omgående bland 

annat för att hinna genomföra arbetena under året.  

 

1. Utbyte av VA-ledningar (1 400 tkr) och beläggning av Timotejvägen (850 tkr) i 

Osbyholm. VA-ledningarna är i stort behov av att bytas ut och gatan är i mycket 

dåligt skick. 

 

2. Utbyggnad av gång- och cykelväg utefter Kristianstadsvägen delen Slångatan-

Västervångsvägen (310 tkr). Trafikverket har beviljat bidrag för utbyggnaden vilket 

kräver genomförande under året. 

 

3. Upprustning och planteringar av Ernst Ahlgrensparken (150 tkr). Ernst 

Ahlgrensparken är en av Hörbys parker som är i behov av upprustning och medel 

krävs för att sysselsätta befintlig personal. 

 

4. Utbyggnad av lekplats i Röinge (400 tkr). Röinge är i behov av lekplats och medel 

krävs för att sysselsätta befintlig personal. 

 

5. Anläggning av slamtorkbädd för Östraby reningsverk (200 tkr). Åtgärd för att kunna 

åstadkomma en godkänd slamhantering och förbättrad driftsekonomi. 

  

     Igångsättningstillstånd begärs för ovanstående fem investeringsprojekt   

                 till ett samlat belopp om 3,31 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse samt översiktlig utgiftsbudget för investeringar. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 150                Dnr 2012/085 

Utformning av styrgrupp för övergripande arbetsmarknadsfrågor  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att den politiska styrgruppen skall 

bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämndens presidium och 

socialnämndens presidium.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är sammankallande. 

 

Vidare beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att ge 

kommunledningskontoret i uppdrag att utforma en arbetsgrupp. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma 

en styrgrupp för övergripande arbetsmarknadsfrågor mellan kommunstyrelsen, 

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.  
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 151              Dnr 2012/102 

Medborgarförslag – Permanenta allmänhetens frågestund i 

kommunfullmäktige 

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. 

 

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. 
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§ 152             Dnr 2012/078 

Medborgarförslag om att färgsätta Hörby kommuns logga ut mot 

Ringsjövägen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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. 
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§ 153 

Kommunledningsresa till Genève och Grenoble 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets ledamöter ges möjlighet att delta i studieresan. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunförbundet Skåne anordnar kommunledningsresa – Studieresa till Genève och 

Grenoble inför ESS och MAX IV 27 juni – 30 juni 2012. 

Syftet med resan är att öka kunskapen och få del av erfarenheter kring vilka effekter 

etablering av denna typ av forskningsanläggningar kan få och hur det omgivande 

samhället påverkas, däribland behov och efterfrågan på service och tjänster som 

uppkommer, främst på samhällsfunktionerna. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan med program. 
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§ 154                Dnr 2012/141 

Försäljning av fastigheten Hörby Månstorp 1 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja 

fastigheten Hörby Månstorp 1 till Fastighetscirkeln AB, Box 13, 242 21 Hörby, för en 

köpeskilling om 4 200 000 kronor och i övrigt på i köpekontraktet angivna villkor. 

 

Tillträdesdag 3 september 2012. 

 

Ärendebeskrivning 

I förstudien som gjordes i samband med om- och tillbyggnad av kommunhuset ingick ett 

uppdrag att beskriva alternativ användning av lokaler som friställs. Eftersom polisen 

uttryckt önskemål om att samlokaliseras med kommunen innebar detta att f.d. 

kommunhuset på Slagtoftavägen 11, kunde försäljas. 

 

Fastigheten Hörby Månstorp 1 har nu varit utbjuden till försäljning och en intressent har 

anmält intresse. 

 

Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Hörby kommun, 242 80 Hörby, och 

Fastighetscirkeln AB, Box 13, 242 21 Hörby. 

 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt daterat 2012-05-07. 
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§ 155                                   Dnr 2012/132 

Medborgarundersökning hösten 2012 

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. 

 

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). 
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§ 156              Dnr 2012/134 

Insatser inom Delta projektet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta avsätta 120 000 kronor från 

kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter under perioden  

2012-06-01 – 2012-08-31. 

 

Ärendebeskrivning 

Delta projektet avslutas 2012-05-31. Fyra personer har behov av fortsatta åtgärder över 

sommaren. 

 

Arbetsförmedlingen bidrag med 230 000 kronor under sommaren. Kommunen behöver 

bidra med 120 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från personalchef Göran Malmström. 
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§ 157             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. 

 

Yrkande 

Under arbetsutskottets överläggning yrkar Brita Larsson (FP) och Tommy Hall (S) bifall 

till motionen i enlighet med socialnämndens beslut. 
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§ 158                                  Dnr 2012/113 

Förslag till ny renhållningstaxa  

Jäv 

Kjell-Åke Persson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

föreslagen renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall enligt det nya 

insamlingssystemet att gälla fr.o.m. 2013-02-01. 

 

Vidare föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

meddela MERAB att en uppföljning av utfallet av den nya taxan fortlöpande genomförs 

med speciellt fokus på förändringar i intäkter/utgifter för avyttrande av utsorterade 

avfallsfraktioner. 

 

Ärendebeskrivning 

MERABs styrelse godkände förslaget till ny renhållningstaxa vid styrelsemötet  

2012-02-23 för att översändas till respektive kommun för antagande. 

 

Det är planerat att den nya renhållningstaxan skall träda i kraft fr.o.m. 2013-02-01 när det 

nya insamlingssystemet i åtta fraktioner införs. 

 

Förslaget som nu skickats till kommunerna för antagande gäller för den del av taxan som 

berör insamling av avfall som samlas in i kärl. Förslag till taxa för insamling av slam 

kommer att översändas till kommunerna under hösten för antagande så att en komplett 

renhållningstaxa kan börja gälla 2013-02-01. 

 

Tekniska nämnden beslutade 2012-04-26 § 84 föreslå kommunfullmäktige att anta 

föreslagen renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall enligt det nya 

insamlingssystemet att gälla fr.o.m. 2013-02-01. 

 

Nämnden vill dock att en uppföljning av utfallet av den nya taxan fortlöpande genomförs 

med speciellt fokus på förändringar i intäkter/utgifter för avyttrande av utsorterade 

avfallsfraktioner. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från MERAB med bilagor. 

Tekniska nämndens beslut 2012-04-26 § 84. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 158, forts. 

 

Yrkande 

Under arbetsutskottets överläggning yrkar Brita Larsson (FP) och Pelle Skerup (M) bifall 

till förslaget om ny renhållningstaxa. 
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§ 159                                 Dnr 2012/124 

Val av ombud till årsstämma i Kävlingeåns vattenråd 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Göte Andersson,  

Fridagatan 16, 242 31 Hörby, till ombud. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i respektive medlemskommun ombeds att utse ett ombud (ordinarie 

och ersättare) till Kävlingeåns vattenråds årsstämma den 23 maj. 

 

Då stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det verksamhetsår 

verksamhetsberättelsen avser bör stämmoombud och styrelseledamot vara två olika 

personer. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kävlingeåns vattenråd. 

  



 

                                          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

                                      Kommunstyrelsens arbetsutskott  
                                          2012-05-09                               21(23) 

  

 

Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 160               Dnr 2012/008 

Meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 

Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelanden redovisas: 

 

1. Energimarknadsinspektionen – Beslut gällande ansökan om 

nätkoncession för linje. 

2. Personalavdelningen – Utbetald lön till anställda med månadslön och 

antal årsarbetare per förvaltning registrerade i personalsystemet. 

3. Information om avtalsrörelsen 2012. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 161                                         Dnr 2012/031 

Information från överläggningar om fjärrvärmeavtalet 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag skriva ett nytt förslag till RINDI 

Fjärrvärme så att man kan nå en uppgörelse med bästa möjliga villkor för kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

En upphandling av fjärrvärme gjordes i början av 2000-talet. Upphandlingen vanns av 

RINDI Fjärrvärme och kontrakt skrevs mellan RINDI och Hörby kommun 2002. Avtalet 

som är på 15 år löper från 2004-08-31 till 2019-08-31. 

 

Under drygt två år har företrädare för RINDI fört diskussioner med kommunledningen 

om en önskan att höja fjärrvärmepriset med hänvisning till att kostnaden för skogsflis 

och olja ökat betydligt mer än index sedan 2002. Priserna för skogsflis och olja har alltså 

ökat med 73 respektive 103 procent från 2002 till 2011 vilket kan jämföras med 

konsumentprisindex som har ökat med 13 procent under samma tid. 

RINDI-Fjärrvärme har framfört krav på att höja priset på fjärrvärme för Hörby kommun 

inom löpande avtal. 

 

  



 

                                          SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

                                      Kommunstyrelsens arbetsutskott  
                                          2012-05-09                               23(23) 

  

 

Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 162 

Avtackning av landshövding Göran Tunhammar 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar anmäla kommunstyrelsens ordförande Lars Ahlkvist till 

avtackningen den 31 maj. 

 

Ärendebeskrivning 

Landshövding Göran Tunhammar slutar som landshövding i Skåne län den 31 maj 2012. 

   

 


