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Justerande 
 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Nämnd Kommunfullmäktige 
 
Tid:  måndagen den 28 maj 2012, kl. 19.00  
 
Plats: Byahuset, Norra Hästhagsvägen, Ludvigsborg  
 
Justering: I tur att justera: Ulla-Britt Thiman (S) och Birger 

Torkildsen (M)  
 
Föredragningslista: 
 

Nr  Bilaga  Ärenderubrik  Föredragande 
1  Upprop   
2  Sammanträdets kungörande  
3  Val av justeringspersoner samt dag och 

tid för justering 
 

4  Information från Ludvigsborgs 
byförening 

Anneli Andersson, vice ordförande 
Ludvigsborgs byförening 

5 5 Förslag till ny renhållningstaxa Representant från MERAB 

6 6 Granskning av intern kontroll inom 
tekniska nämnden 

Håkan Hansson (S) ordförande 
revisionen 

7 7 Återrapportering väsentliga 
investeringsprojekt 2008 – 2011 – 
Information  

 

8 8 Tomtpriser Industriparken  

9 9 Verksamhetsberättelse 2011 för IT- nämnd 
Skåne Nordost 

 

10 10 Motion – Strategier och 
planeringsförutsättningar för äldrevården i 
Hörby 

 

11 11 Försäljning av fastigheten Hörby Månstorp 
1 

 

12 12 Medborgarförslag – Säkrare överfarter för 
gång- och cykeltrafiken över väg 13 

 

13 13 Medborgarförslag – Gång- och cykelväg 
från Ludvigsborg till Hörby 

 

14 14 Medborgarförslag – Byggande av lekplats i 
Ludvigsborg 

 

15 15 Medborgarförslag – Ta bort alla 
engångsförpackningar 

 

Forts. 
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16 16 Medborgarförslag – Plocka bort 

parkeringarna längs Kristianstadsvägen 
 

17 17 Avsägelser från kommunala uppdrag  

18  Valärenden  

19 19 Meddelanden  

20  Anmälan av ärenden  

HÖRBY 2012-05-16 
 
 
Göte Andersson 
 
Efter sammanträdet anordnas allmänhetens frågestund 
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§ 

Sammanträdets kungörande 
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§ 

Val av justeringspersoner samt dag och tid för justering 
I tur att justera: Ulla-Britt Thiman (S) och Birger Torkildsen (M). 
 
Tid och plats för justering: tisdagen den 5 juni 2012, kl. 09.00 på 
kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4. 
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§ 

Information från Ludvigsborgs Byförening 
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§                                                       Dnr 2012/113 

Förslag till ny renhållningstaxa  
Kommunstyrelens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreslagen renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall enligt 
det nya insamlingssystemet att gälla fr.o.m. 2013-02-01. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen 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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar även att bjuda in MERABs vd till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj för att besvara de 
uppkomna frågorna. 

 
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. 
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§ , forts. 

 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från MERAB med bilagor. 
Tekniska nämndens beslut 2012-04-26 § 84. 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 97. 
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§                Dnr 2012/098 

Granskning av intern kontroll inom tekniska nämnden 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunrevisionen har PwC under hösten 2011 granskat 
och bedömt rutinerna avseende förande av körjournaler i leasingbilar, 
förekomst av inventeringar och registrering och märkning av maskiner 
och inventarier, samt stöldbegärlig egendom när det gäller tekniska 
kontoret inom tekniska nämndens verksamhet. 
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§                                        Dnr 2012/106 

Återrapportering väsentliga investeringsprojekt 2008 – 
2011 - Information 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner informationen och lägger densamma till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har gjort en sammanställning över 
investeringsprojekt överstigande 5 mkr under 2008 – 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens sammanställning. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 91. 
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§                                           Dnr 2012/128 

Tomtpriser Industriparken  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
priset för tomtmark inom områdena G, H och J inom detaljplan för 
Industriparken till 250 kr/m2 och för tomtmark inom detaljplan för norra 
delen av Industriparken till 300 kr/m2. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen kommer att grovplanera tomtmarken inom 
detaljplaneområdena Industriparken (östra delen) och norra delen av 
Industriparken för att göra det lättare att bebygga områdena. Kostnaderna 
för grovplanering är idag endast preliminära, men de bör tas ut i samband 
med försäljning av tomterna inom respektive område. 
 
Beslutsunderlag 

Karta för Industriparken med bilagor. 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 93.     
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§                                                    Dnr 2012/114 

Verksamhetsberättelse 2011 för IT-nämnd Skåne Nordost 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
verksamhetsberättelsen samt bevilja ledamöterna i IT-nämnd Skåne 
Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 
Ärendebeskrivning 
I IT-nämnd Skåne Nordost deltar Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner. Hässleholms kommun 
är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår därför i 
Hässleholms kommuns organisation. 

 
Den gemensamma nämnden har ansvar för uppbyggnad och drift av 
gemensam IT-infrastruktur och internetanslutning samt efter egen 
prövning för andra IT-system och applikationer som kommuner överför 
till den gemensamma nämnden. 

 
Hässleholms kommuns revisorer har genomfört en granskning av 
verksamhet och ekonomi och tillstyrker för sin del att nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Hässleholms kommuns revisorers granskning av IT-nämnd Skåne 
Nordost. 
Verksamhetsberättelse 2011 för IT-nämnd Skåne Nordost. 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 94.  
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§                                                        Dnr 2011/325 

Motion – Strategier och planeringsförutsättningar för 
äldrevården i Hörby 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med socialnämndens yttrande. 

 
Ärendebeskrivning 
SPI fullmäktigegrupp har lämnat en motion till kommunfullmäktige där 
man föreslår att fullmäktige beslutar att låta utreda och kartlägga olika 
målgrupper och deras vårdbehov fram till 2020. Liksom behovet av 
boenden och förväntade kostnader för kommunen. Genom att utveckla 
dessa kunskaper har kommunen ett instrument som hjälp vid planering 
och budgetering. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande. 
 
Socialnämnden beslutade 2012-03-22 § 47 att ställa sig positiv till 
motionen i sin helhet och konstaterar att det redan pågår ett arbete och 
anser därmed motionen vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från SPI. 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19 § 174. 
Socialnämndens beslut 2012-03-22 § 47 med bilaga. 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 95. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med socialnämndens yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att socialnämnden lämnar en 
återrapportering till kommunstyrelsen om vårdbehovet framöver liksom 
behovet av boende och förväntade kostnader för kommunen i samband 
med förslag till budget 2013. 
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§                                            Dnr 2012/141 

Försäljning av fastigheten Hörby Månstorp 1 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att 
reavinsten på fastigheten avsätts till pensionsskulden. 

 
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 med tilläggsavtal daterat 2012-05-10. 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 101. 
Reservation från Karin Gullberg (C), Venche Larsson (M) och Per Elis 
Jansson (M). 
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§                Dnr 2012/142 

Medborgarförslag – Säkrare överfarter för gång- och 
cykeltrafiken över väg 13 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 
Ärendebeskrivning 

Ludvigsborgs byförening genom Cristian Albinsson, har lämnat in ett 
medborgarförslag med förslag att kommunen gör säkrare överfarter för 
gång- och cykeltrafik över väg 13 mellan Ludvigsborg och Enevången 
samt mot S Rörum och Väderpipan. Byföreningen önskar att kommunen 
gör tunnlar eller broar vid dessa två överfarter. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-05-08. 
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§                 Dnr 2012/143 

Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Ludvigsborg 
till Hörby 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ludvigsborgs byförening genom Cristian Albinsson, har lämnat in ett 
medborgarförslag med förslag att kommunen anlägger en gång- och 
cykelväg från Ludvigsborg till Hörby med anslutning till Fulltofta 
Naturcentrum. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-05-08. 
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§                Dnr 2012/144 

Medborgarförslag – Byggande av lekplats i Ludvigsborg 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ludvigsborgs byförening genom Cristian Albinsson, har lämnat in ett 
medborgarförslag med förslag att kommunen bygger ytterligare en 
lekplats i Ludvigsborg. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2012-05-08. 
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§             Dnr 2012/135 

Medborgarförslag – Ta bort alla engångsförpackningar 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden (kostenheten) för 
beredning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Straub har lämnat in ett medborgarförslag med förslag att kommunen 
i ett led av hållbar utveckling plockar bort alla engångsförpackningar med 
mjölk och ersätter med en kanna ekologisk mjölk eller 1 l förpackning 
vilket blir mycket billigare än småförpackningar. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-05-03. 
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§             Dnr 2012/ 

Medborgarförslag – Plocka bort parkeringarna längs 
Kristianstadsvägen 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Yvonne Roos har lämnat in ett medborgarförslag med förslag att 
kommunen omedelbart plockar bort parkeringarna längs 
Kristianstadsvägen på grund av olycksrisk. 

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2012-05-11. 
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§                Dnr 2012/133 

Avsägelse från kommunalt uppdrag 
Förslag till beslut 
Avsägelsen godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 

Gustavo Dahlman (M) har avsagt sig sitt kommunala uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från Gustavo Dahlman (M). 
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§              Dnr 2012/137 

Avsägelse från kommunalt uppdrag 
Förslag till beslut 
Avsägelsen godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 

Jane Cimmerbeck (MP) har avsagt sig sitt kommunala uppdrag som 
ledamot och ordförande i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från Jane Cimmerbeck (MP) daterad 2012-05-03. 
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§ 

Valärenden 
1. Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
2. Val av ny ledamot i socialnämnden 
3. Val av ny ordförande i socialnämnden. 
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§                Dnr 2012/008 

Meddelanden 
Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och meddelandena läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Följande meddelanden redovisas 
 
1. Hässleholms kommun IT-nämnd Skåne Nordost – 

sammanträdesprotokoll från 2012-04-12. 
2. Samarbetskommittén Skåne Nordost – Sammanträdesprotokoll från 

2012-04-11—12. 
3. Tekniska nämnden – Beslut om placering av Thure Thörns 

dubbelpumpen. 
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§ 

Anmälan av ärenden 
Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 

Följande ärenden redovisas: 
 
1. Delårsrapport 1. 
 
2. Budget 2012 och planer 2014 – 2015. 
 
3. Begäran om att utöka omfattningen av LOV (Lagen om valfrihet) till 

att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad 
hemsjukvård. 

 
4. Motion angående bevarandeskydd för exploateringshotade områden. 
 
Ärendena beräknas komma upp till kommunfullmäktige i juni. 
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