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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 18.00 – 21.10 

 
Beslutande Pelle Skerup (M), ordförande §§ 159-165 

Lars Ahlkvist (M) ordförande §§ 166-172 

Birgitta Andersson (M) 

Jane Cimmerbeck (MP) 

Tommy Hall (S) 

Gerty Holst (SD) 

Anders Johansson (S) 

Brita Larsson (FP) 

Venche Larsson (M) 

Heidi Laine Lundgren (S) 

Gert Nygren (SPI) 

Kjell-Åke Persson (C) 

Sonja Persson (C) 

Per Elis Jansson (M) tjänstgörande ersättare för Lars Ahlkvist (M) §§ 159-165 
 

Övriga deltagande Se förteckning 

 
Utses att justera Gerty Holst (SD) 
Justeringens  

plats och tid 
 

Underskrifter 

Sekreterare _____________________________________________ Paragrafer 159 – 172 

 Inger Bergfors 

Ordförande  _________________________________________________________________________ 
 Pelle Skerup (M) §§ 159 -165              Lars Ahlkvist (M) §§ 166-172 

Justerande  ___________________________________________________________________________________ 

 Gerty Holst (SD)  

___________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

Paragraferna 159-165 och 167-172 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Kommunstyrelsen, Hörby kommun 

Sammanträdesdatum 2012-10-08 

Datum för  Datum för 
anslags uppsättande 2012-10-16 anslags nedtagande 2012-11-07 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Hörby kommun 

Underskrift _____________________________________/Inger Bergfors 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Övriga deltagande 

Stellan Persson (SD) icke tjänstgörande ersättare 

Björn Åvik (SPI)  icke tjänstgörande ersättare 

Karin Gullberg (C) icke tjänstgörande ersättare §§ 159-166 

Susanne Meijer (S) icke tjänstgörande ersättare 

Lena Rosvall (S) icke tjänstgörande ersättare 

Louise Hedlund (M) icke tjänstgörande ersättare §§ 159-166 

Per Elis Jansson (M) icke tjänstgörande ersättare §§ 166-172 

 

Arne Bertilsson  kommunchef 

Robert Odeberger ekonomichef 

Göran Malmström personalchef §§ 159-166 

Johan Falkman  konstnär § 166 

Inger Bergfors  sekreterare 
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Innehållsförteckning  

§ 159 sid 4 Val av justeringsperson 

§ 160 sid 5 Initiering av nya ärenden 

§ 161 sid 6 Destination Mittskåne 

§ 162 sid 8 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 163 sid 9 Arbetsordning för Samarbetskommittén Skåne Nordost 

§ 164 sid 10 Personalansvar kultur- och fritidsnämnden 

§ 165 sid 12 Riktlinjer för bisysslor 

§ 166 sid 13 Information om konstverket som skall pryda kommunhusets samlingssal 

§ 167 sid 14 PWC:s analys avseende upphandlingen av Vallgårdens särskilda 

boenden – Information 

§ 168 sid 15 Kommunstyrelsens budget 2013 och planer för 2014 – 2015 samt budget 

2013 och planer 2014 – 2015 UNIKOM 

§ 169 sid 16 Delårsrapport 2012-08-31 Hörby kommun 

§ 170 sid 18 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2013 

§ 171 sid 19 Meddelanden 

§ 172 sid 20 Initierade ärenden 
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§ 159 

Val av justeringsperson 

Kommunstyrelsens beslut 

Gerty Holst (SD) utses till att justera dagens protokoll.
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Justerande 
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§ 160 

Initiering av nya ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendena tas upp i slutet av sammanträdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande ärenden initierades: 

1.  Björn Åvik (SPI) frågor angående skolan. 

2. Jane Cimmerbeck (MP) frågor angående bygglovshanteringen och vad som hänt   

      med motionen om trafiksäkerhet i småbyarna. 
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§ 161     Dnr 2012/203 

Destination MittSkåne 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning av att ansökan till Leader beviljas beslutar kommunstyrelsen att 

avsätta 36 000 kr 2012 ur kommunstyrelsens medel till förfogande för 

medfinansieringen. I budgeten för 2013 avsätts 150 000 kr för medfinansieringen. 

 

Ärendebeskrivning 

Under två års tid har projektet MittSkåne på kartan arbetat med att 

utveckla besöksnäringen i MittSkåne. Projektet avslutas i slutet av 2012. 

Effekterna av projektet har varit flera, MittSkåne har tagit sina första steg 

att utvecklas tillsammans som destination, näringen har utvecklats och 

hittat nya intressanta samarbeten med varandra över kommungränserna 

och skapat nya produkter. MittSkåne har varit synlig i kampanjer och tagit 

plats på olika sätt i det marknadsföringsarbete som drivs av Tourism in 

Skåne. En framgångsfaktor här har varit att det funnits en dedikerad 

projektledare som arbetat med hela destinationen och kunnat utveckla och 

vara behjälplig med produkter, mött behoven från näringen och snabbt 

svarat upp vid olika marknadsaktiviteter. 

 

Det finns idag ingen självklar mottagare när det gäller det för 

destinationen så viktiga uppgifter som ovanstående. Nu har dock Höörs 

Turistförening tagit stafettpinnen och är beredd att driva processen och 

utvecklingen vidare. En ansökan till Leader är på väg. Här vill man i 

samarbete med MittSkånes kommuner och näring fortsätta att arbeta med 

den viktiga marknadsföringsdelen men även titta på hur en mer långsiktig 

gemensam organisation för destinationen skulle kunna se ut och lägga ett 

förslag på detta. 

 

Eslöv och Höörs respektive kommunledningar har ställt sig bakom 

förslaget och ämnar medfinansiera projektet. För Hörbys del finns det 

mycket att vinna genom att fortsätta på en inslagen, framgångsrik väg. Om 

man backar i detta skede kommer det vara svårt att göra en nystart på ett 

trovärdigt vis.  

 

Denna satsning ryms dock inte inom befintlig ram.  

 

Föreslagen medfinansiering är 12000 kr x 15 månader per kommun d.v.s. 180 000 kr. 
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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 161, forts. 

 

Yrkande 

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar Jane Cimmerbeck (MP) bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilagor från näringslivs- och turismsamordnare  

Karin Kroon Gunnarsson.  

Arbetsutskottets beslut 2012-09-19 § 266. 
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§ 162                                 Dnr 2012/015 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns och besluten läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

a)  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2012-08-08 §§ 246-263  

2012-08-22 §§ 264-278  

 

b)  Ekonomichefen 

Tilldelningsbeslut 
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§ 163                                   Dnr 2012/211                                                                                                                                                           

Arbetsordning för Samarbetskommittén Skåne Nordost 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna arbetsordning för 

samarbetskommittén Skåne Nordost att gälla från 2013-01-01.  

 

Ärendebeskrivning 

Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner ingår i en 

samarbetskommitté kallad Skåne Nordost.  

 

Kommittén har till ändamål att verka för samarbete mellan kommunerna i angelägenheter 

av gemensamt intresse samt att ta initiativ till interkommunal samverkan för att 

åstadkomma ändamålsenliga lösningar av såväl aktuella frågor som mera långsiktiga 

projekt. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för Samarbetskommittén Skåne Nordost. 

Arbetsutskottets beslut 2012-09-19 § 268. 

 

Yrkande 

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar Kjell-Åke Persson (C) bifall till 

arbetsutskottets förslag. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 164                                  Dnr 2012/181 

Personalansvar kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta personalansvaret för 

kultur- och fritidsnämndens personal från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och 

fritidsnämnden från och med 2013-01-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att överlåta personalansvaret för kultur- och fritidsnämndens 

personal från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden från  

och med 2013-01-01. 

 

Personalchef Göran Malmström skriver i tjänsteskrivelse följande: 

Man bildade från 2011-01- 01 en gemensam förvaltning för de båda nämnderna med en 

förvaltningschef. Denna organisation finns även inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

där man har tre nämnder. Av praktiska skäl har man här låtit tekniska nämnden ha 

personalansvaret. 

Personalansvar innebär beslut om anställning och entledigande av personal. Lönesättning 

enligt personalorganets angivna direktiv. Disciplinpåföljd enligt AB. Förhandling enligt 

MBL 11- 14 och 38 §§ i frågor rörande personal inom nämndens verksamhetsområde 

enligt gällande samverkansavtalet. 

Arbetsmiljöansvaret enligt av kommunstyrelsen fastställt dokument. 

 

Förhandlingsfrågorna ligger redan idag på förvaltningen. Anställning av personal måste 

enligt min mening delegeras till förvaltningschef som i sin tur vidaredelegerar. 

 

Slutsatsen blir därför att anställnings, entledigandefrågor delegeras till förvaltningschefen 

efter att barn- och utbildningsnämnden överlåtit personalansvaret till kultur- och 

fritidsnämnden. Samma gäller för förhandlingsansvaret och arbetsmiljöansvaret. Vad 

beträffar arbetsmiljöansvaret innebär detta att förvaltningschef kan returnera ansvaret för 

arbetsmiljön till kultur- och fritidsnämnden och inte som idag till barn- och 

utbildningsnämnden när det gäller kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.  

 

Barn- och utbildningsnämnden bör enligt min uppfattning på grund av ovanstående 

delegera anställning av rektorer och förskolechefer till förvaltningschefen. 
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§ 164, forts. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-06-19 § 85. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-06-12 § 69. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Christer Lidheimer. 

Tjänsteskrivelse från personalchef Göran Malmström. 

Arbetsutskottets beslut 2012-09-19 § 276. 

 

Yrkande 

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar Kjell-Åke Persson (C), Tommy Hall (S) och 

Birgitta Andersson (M) bifall till arbetsutskottets förslag. 
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§ 165              Dnr 2012/204 

Riktlinjer för bisysslor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta presenterat förslag till Riktlinjer för bisysslor att gälla 

i Hörby kommun med den justering som kom upp under sammanträdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos 

               Hörby kommun och som inte hör till privatlivet. 
 

Att utöva bisyssla vid sidan om ordinarie yrkesutövning behöver inte med automatik 

innebära någon nackdel för arbetsgivaren.  Detta kan vara utvecklande för medarbetarens 

kompetens och erfarenhet och är tillåtet om bisysslan inte är förtroendeskadlig, 

arbetshindrande eller konkurrerande för arbetsgivaren. 
 

Förekomsten av bisysslor ska vara känd av arbetsgivaren och uppgifter om bisysslor  

ska inhämtas som en naturlig del vid anställningstillfället och i det årliga 

medarbetarsamtalet. 
 

Chefer har ett ansvar för att informera sina medarbetare om dessa bestämmelser om 

bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för bisysslor Hörby kommun. 

Arbetsutskottets beslut 2012-09-19 § 277. 

 

Vid kommunstyrelsens överläggning framförs att texten ”och som inte hör till 

privatlivet” under rubriken Definition tas bort. 
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§ 166   

Information om konstverket som skall pryda kommunhusets 

samlingssal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen och godkände hanteringen av ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Konstnären Johan Falkman presenterade sig för kommunstyrelsen och berättade om 

arbetet med tavlan och de förberedelser som gjorts. Det visades också bilder på det 

blivande konstverket. 

 

Konstverket kommer att visa Hörby ur både aktuellt och historiskt perspektiv. 

 

Johan Falkman bjöd också in politikerna till sin ateljé på industriområdet för att följa 

arbetet med konstverket. 
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§ 167                                  Dnr 2012/146 

PWC:s analys avseende upphandlingen av Vallgårdens särskilda 

boenden – Information  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen och rapporten läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2012-08-23 § 129 att godkänna rapporten och uppdrog åt 

förvaltningen att översända denna till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2012-08-23 § 129. 

PWC:s analys särskilt boende äldreomsorgen – fokus Vallvården. 

 

Information om rapporten lämnas vid dagens sammanträde av ekonomichef Robert 

Odeberger. 
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§ 168                                 Dnr 2012/213 

Kommunstyrelsens budget 2013 och planer för 2014 – 2015 samt budget 

2013 och planer 2014 – 2015 UNIKOM 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till kommunstyrelsens budget 

2013 och planer 2014 – 2015 samt förslaget till budget 2013 och planer 2014 – 2015 

UNIKOM. 

 

Protokollsanteckning 

Tommy Hall (S) förbehåller sig rätten att återkomma då förslag till budget  

2013 och planer 2014 – 2015 behandlas i kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 

hela samhällsplaneringen och den ekonomiska planeringen. Kommunstyrelsen ska leda 

och samordna bl.a. utvecklingen av den kommunala demokratin, personalpolitiken, 

infrastrukturen och näringslivet. Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 

hur övriga nämnders verksamheter och ekonomi utvecklas, samt övervaka att 

fullmäktiges beslut verkställs. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är också budgetberedning som särskilt bereder den 

årliga budgeten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens och UNIKOM:s budget 2013 och planer för 2014-2015. 

Arbetsutskottets beslut 2012-09-19 § 278. 
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§ 169                                  Dnr 2012/222 

Delårsrapport 2012-08-31 Hörby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten och överlämnar den till kommunrevisionen 

och kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att innan Lagen om valfrihet (LOV) införs är det 

viktigt att man uppnår måltalen vad gäller brukartiden. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomikontoret har upprättat Delårsrapport 2012-08-31 för Hörby kommun. 

 

Väsentliga händelser 

Befolkningsutveckling 

Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 10 personer vilket innebär att 14 911 

personer var folkbokförda i Hörby den siste juni. 

 

Svenskt näringslivs ranking 

Hörby klättrade ytterligare 23 placeringar i Svenskt näringslivs kommunrankning av det 

lokala företagsklimatet och placerade sig på plats 35 i årets ranking. 

 

Bostäder och planering 

Detaljplan för sex tomter inom området Älvdalen har antagits av kommunfullmäktige i 

juni. Detaljplanen har överklagats till Länsstyrelsen. 

Detaljplan för Lyby omriktarstation har vunnit laga kraft och byggnationen har påbörjats. 

Arbetet med översiktsplan 2013 har efter halvårsskiftet gått över till att omfatta 

konkretisering av utbyggnadsområden för bostäder, verksamheter och handel. Vidare 

studera infrastrukturförändringar, exempelvis för vägnätet och satsning på 

järnvägsförbindelse Lund-Kristianstad via Hörby. 

 

Pugerup 5 

Huvudförhandling gällande fastigheten Pugerup 5 har ägt rum i mars. Parterna har 

förlikats och står för hälften vardera av saneringskostnaden. 

  

Ekonomisk analys 

Hörby kommuns ekonomi har stärkts under året. Det finns ett antal anledningar till detta. 

För det första har kommunstyrelsens arbetsutskott infört ett igångsättningstillstånd för 

alla investeringar. Syftet är att få kontroll över likviditeten och dess planering. Syftet har 

uppnåtts då kommunen stärkt likviditeten med drygt 25 mkr hittills. 

För det andra har socialnämnden/förvaltningen fortsatt arbeta med att minska 

kostnadsnivån inom nämnden. Underskottet bedöms till 19,3 mkr 2012 och det innebär 

7,8 mkr i lägre kostnader.  
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§ 169, forts. 

 

Nämnden har ett uppdrag av kommunfullmäktige att uppnå balans mellan 

verksamhetens kostnader och anvisad budgetram 2013. 

 

Slutligen kan nämnas att kommunen återfår för högt debiterade 

arbetsmarknadsförsäkringar från tidigare år med 11,9 mkr. Beloppet ska ses som ett extra 

tillskott 2012 och ger därmed nämnder/förvaltningar extra tid att uppnå ekonomisk 

balans mellan anslag och nämndernas kostnader. Vidare finns en möjlighet för 

kommunen att återställa det negativa balanskravet som uppgår till 12 mkr. 
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§ 170 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2013 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2013 fastställs enligt upprättat förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till tider för kommunstyrelsens sammanträden under 2013. 

 

Januari   14 

Februari   11 

Mars    11 

April               15 

Maj    13 

Juni    10 

Juli   --- 

Augusti    12 

September                        16 

Oktober   14 

November   11 

December   2 

 

Sammanträdena påbörjas kl. 16.00. 
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§ 171                                  Dnr 2012/008 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelanden redovisas: 

 

1.  Centrala samverkansgruppen CESAM – Protokoll från 120831. 

2.  Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet. 

3.  Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen – 

Informations- och prognosbrev. 

4. Hörbybostäder AB – Delårsrapport. 

5. Hörby kommuns Industrifastighets AB – Delårsrapport. 

Hörby kommuns Industrifastighets AB – Protokoll från 120919. 
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§ 172 

Initierade ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Frågorna om håltimmar och vikarier i skolan samt bygglovshanteringen tas upp till vid 

kommunstyrelsens novembersammanträde. 

 

Tekniska nämnden påminns om motionen rörande trafiksäkerheten i småbyarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Björn Åvik (SPI) ställer frågor om bl.a. håltimmar och vikarier i skolan. 

 

Jane Cimmerbeck (MP) ställer frågor om bygglovshanteringen och vad som hänt med 

motionen som miljöpartiet väckt angående trafiksäkerheten i småbyarna. 

 


