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Dnr: -

§ 39 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Ljudinspelning ska inte tillåtas vid dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
A) Strategisk utvecklare Thomas Arnström informerar om pågående och planerade EU-projekt.
B) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om preliminär befolkningsstatistik för Svalövs
kommun per 2012-12-31 (Dnr 294-2012) samt befolkningsprognos 2013 – 2025 (Dnr 244-2013).
C) Administrativ chef Michael Andersson informerar om rättsläget och rekommendationer från
SKL vad gäller förtroendevalds rätt att göra ljudinspelningar vid nämnds- och
styrelsesammanträden.
Ordföranden ställer därefter, mot bakgrund av erfarenheterna från kommunstyrelsens
sammanträde 2013-03-01, frågan till de närvarande förtroendevalda om någon har för avsikt att
spela in dagens sammanträde. Jenny A Wenhammar (MP) meddelar att hon avser att göra detta.
Med hänvisning till de ordningsstörningar som inspelningen då gav upphov till, och ledamöters
och ersättares nu uttalade motvilja mot ljudinspelning i dag, ställer ordföranden proposition på
huruvida ljudinspelning ska tillåtas vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att
ljudinspelning inte ska tillåtas vid dagens sammanträde.
Jenny Wenhammar meddelar då att hon avbryter ljudinspelningen.

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enl ovan.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, TAM)
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§ 40 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll från arbetsutskottet 2013-02-18
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-02-13
Protokoll från utbildningsutskottet 2013-02-04
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2013-01-31
Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2013-01-29
Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordvästs sammanträde 2013-01-29
Protokoll med styrgruppen, Projekt Söderåstrafiken, 2013-01-29
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 677-2012

§ 41 Bredbandsstrategi för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till bredbandsstrategi för Svalövs kommun
enligt förslag. Finansiering sker med 50 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Sammanfattning av ärendet
I samband med behandling av en motion fattade kommunstyrelsen 2012-03-12 följande beslut:
Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som belyser behovet av att
utarbeta en bredbandsstrategi för Svalövs kommun som organisation alternativt för Svalövs
kommun som geografisk yta, samt belysa kostnaderna för dessa inriktningar.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 12, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till bredbandsstrategi för Svalövs kommun enligt
förslag. Finansiering sker med 50 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 12
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, 2013-01-17
Bilaga, Underlag för Bredbandsstrategi i Svalövs kommun
Bilaga, Förslag till bredbandsstrategi för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-12, § 47

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C), Birgitta Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD), Torbjörn
Ekelund (FP) och Torsten Vigre (M): Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till
bredbandsstrategi för Svalövs kommun enligt förslag. Finansiering sker med 50 tkr ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, JBN)
SkåNet AB
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Dnr: 83-2013

§ 42 Företagsmässa 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningen ges i uppdrag att genomföra 2013 års mässa enligt samma
upplägg som tidigare företagsmässor.
2. Datum för genomförande är den 21-22 september i och omkring idrottshallen i Svalöv.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har en lång tradition av att genomföra en företagsmässa vartannat år. Syftet
med mässan är att lyfta fram näringslivet och kommunen på ett positivt sätt. På mässan delas
bl.a. utmärkelsen Årets företagare ut. Mässan bygger på ett ekonomiskt upplägg som ska vara i
balans efter det att mässan är avslutad.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 13, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att genomföra 2013 års mässa enligt samma upplägg som
tidigare företagsmässor. Datum för genomförande är den 21-22 september i och omkring
idrottshallen i Svalöv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 13
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-02-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Ingrid Ekström (SD), Torbjörn Ekelund (FP), Karl-Erik
Kruse (S) och Torsten Vigre (M): Kommunförvaltningen ges i uppdrag att genomföra 2013 års
mässa enligt samma upplägg som tidigare företagsmässor. Datum för genomförande är den
21-22 september i och omkring idrottshallen i Svalöv.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PLWG)
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Dnr: 828-2010

§ 43 Ekonomisk effekt av upplösning av FöretagsAlliansen
Kommunstyrelsens beslut
1.
2.
3.

Ackordsuppgörelse med FöretagsAlliansen godkänns.
225.000 kronor anslås för att täcka ekonomiskt underskott i FöretagsAlliansen.
FöretagsAlliansens anläggningstillgångar köps till bokfört värde.

Sammanfattning av ärendet
Det operativa näringslivs- och turismsamarbetet övergick i Svalövs kommuns regi från 1 januari
2012 efter att tidigare ha legat i den ekonomiska föreningen FöretagsAlliansen. Oberoende
utomstående likvidator fick i uppdrag att upplösa föreningen. Likvidatorn har arbetat fram ett
förslag som presenteras i kommunförvaltningens skrivelse.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 14, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Ackordsuppgörelse med FöretagsAlliansen godkänns. 225.000 kronor anslås för att täcka
ekonomiskt underskott i FöretagsAlliansen. FöretagsAlliansens anläggningstillgångar köps till
bokfört värde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 14
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-02-12
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-16 § 104
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-20 § 156

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ackordsuppgörelse med FöretagsAlliansen godkänns. 225.000 kronor
anslås för att täcka ekonomiskt underskott i FöretagsAlliansen. FöretagsAlliansens
anläggningstillgångar köps till bokfört värde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.

Jäv
P g a jäv deltar inte Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C) och Torbjörn Ekelund (FP) i
behandlingen av detta ärende.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 916-2012

§ 44 Översyn av kommunens stipendier och priser
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till reviderade bestämmelser för miljöpriset, byggnadsvårdspremiet,
kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium och Poppe-stipendium fastställes att
gälla fr o m 2013-05-01.
2. Ansvaret för Svalövs idrottskrets vandringspriser överförs till kommunstyrelsens
utbildningsutskott fr o m 2013-05-01.

Kommunstyrelsens beslut
3. Beslutanderätten vad gäller utseende av Poppestipendiat samt Svalövs idrottskrets
vandringspriser delegeras till utbildningsutskottets ordförande. Ordföranden äger också rätt
att fatta beslut om formerna för utdelning av priserna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunförvaltningen 2012-12-03, § 176, att göra en översyn över
bestämmelserna för miljöpriset, samt vid behov även föreslå revideringar i hanteringen av övriga
priser vad gäller vilka organ som nominerar pristagare och stipendiater.
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till reviderade bestämmelser. Hanteringen av
priserna föreslås ske under kommunstyrelsen, med delegering till följande utskott:
Kulturpriset: Utbildningsutskottet
Kulturstipendiet: Utbildningsutskottet
Poppestipendiet: Utbildningsutskottet
Handikappidrottsstipendiet: Utbildningsutskottet
Miljöpriset: Samhällsbyggnadsutskottet
Skälet till att beredningarna under en tid ansvarat för priserna, är att utskottens roll varit att
hantera den egna verksamheten. När nu utskotten har en bredare funktion, kan hanteringen av
priser och stipendier med fördel övertas av utskotten.
Undantaget är byggnadsvårdspremiet som även fortsättningsvis hanteras av bygg-, trafik- och
räddningsnämnden. Kommunen har också sedan några år övertagit hanteringen av några priser
(se bilaga) som instiftats av andra organ. Dessa föreslås hanteras av utbildningsutskottet.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 15, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Beslutanderätten vad gäller utseende av Poppestipendiat samt Svalövs idrottskrets
vandringspriser delegeras till utbildningsutskottets ordförande. Ordföranden äger också rätt att
fatta beslut om formerna för utdelning av priserna.
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Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut::
Föreliggande förslag till reviderade bestämmelser för miljöpriset, byggnadsvårdspremiet,
kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium och Poppe-stipendium fastställes att
gälla fr o m 2013-05-01. Ansvaret för Svalövs idrottskrets vandringspriser överförs till
kommunstyrelsens utbildningsutskott fr o m 2013-05-01.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 15
Tjänsteskrivelse daterad 2013-02-05, inklusive bilaga
Reviderade bestämmelser för byggnadsvårdspremium
Reviderade bestämmelser för kulturpris
Reviderade bestämmelser för kulturstipendium
Reviderade bestämmelser för handikappidrottsstipendium
Reviderade bestämmelser för Poppestipendium
Reviderade bestämmelser för miljöpris

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Beslutanderätten vad gäller utseende av Poppestipendiat samt Svalövs
idrottskrets vandringspriser delegeras till utbildningsutskottets ordförande. Ordföranden äger
också rätt att fatta beslut om formerna för utdelning av priserna.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande förslag till reviderade
bestämmelser för miljöpriset, byggnadsvårdspremiet, kulturpris, kulturstipendium,
handikappidrottsstipendium och Poppe-stipendium fastställes att gälla fr o m 2013-05-01.
Ansvaret för Svalövs idrottskrets vandringspriser överförs till kommunstyrelsens
utbildningsutskott fr o m 2013-05-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons förslag till beslut i kommunstyrelsen, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons förslag till beslut i kommunfullmäktige, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 910-2011

§ 45 Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporten antas och överlämnas till kommunfullmäktige med förslag om att ge
välfärdsberedningen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.

Sammanfattning av ärendet
2011 lämnade Lennart Pettersson (C) in en motion avseende Överenskommelse mellan Svalövs
kommun och den idéburna sektorn. I motionen föreslogs att Svalövs kommun skulle ta initiativet
till att teckna en överenskommelse mellan kommunen och den idéburna sektorn som är verksam
i kommunen.
Den 30 januari 2012, § 12, fattade kommunfullmäktige beslut att ge välfärdsberedningen i
uppdrag att ta fram förslag till överenskommelse med den idéburna sektorn inom Svalövs
kommun i enlighet med skrivelse från kommunstyrelsens ordförande daterad 2011-12-01.
Skrivelsen innebar att välfärdsberedningen skulle få i uppdrag att ta fram förslag till
överenskommelse med den idéburna sektorn inom Svalövs kommun med beaktande av de
nationella och regionala överenskommelser som finns beslutade. Slutrapport skulle presenteras
senast under januari 2013.
Välfärdsberedningen har under 2012 arbetat med att få en ökad kunskap kring begreppet
idéburen sektor och vad en överenskommelse med denna sektor skulle kunna innebära.
En rapport har tagits fram med förslag på fortsatt arbete. Det föreslås i rapporten att
välfärdsberedningen ska arbeta tillsammans med tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen i
den här frågan eftersom den inte bara handlar om välfärdsfrågor. Det fortsatta
arbetet under 2013 föreslås ske genom dialoger ute i byarna med de föreningar som är
aktiva där. Under året föreslås också personer som på olika sätt varit verksamma i processer
med att ta fram överenskommelser i landet bjudas in till kommunen för att dela med sig av sina
erfarenheter. Arbetet ska syfta till att ta reda på vad kommunens föreningar önskar få ut av ett
samarbete och en eventuell överenskommelse.
Välfärdsberedningen beslutade på sitt sammanträde 2013-01-07 § 4 att rapporten skulle antas
och överlämnas till kommunfullmäktige med förslag om att ge välfärdsberedningen i uppdrag att
fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 18, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut:: Rapporten antas och överlämnas till kommunfullmäktige med förslag om att ge
välfärdsberedningen i uppdrag att fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.
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Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av utbildningschef Kerstin Lingebrant.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2013-02-18, § 18
Välfärdsberedningens protokoll 2013-01-07 § 4
Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun, daterad 2012-12-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-30, § 12

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekströms (SD), Torbjörn Ekelunds (FP), Birgitta Jönssons (S), Christer Laurells (C), KarlErik Kruses (S) och Torsten Vigres (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Rapporten antas
och överlämnas till kommunfullmäktige med förslag om att ge välfärdsberedningen i uppdrag att
fortsätta arbetet enligt förslagen i rapporten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (KET, SHG, AFFR, KALN)
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Dnr: 664-2012

§ 46 Översyn av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår oförändrade.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 25, att bestämmelserna för ersättning, inkl.
ersättningsnivåer, ska ses över i en utvärdering med start i maj 2012.
Sedan demokratiberedningens sammanträde 2012-05-14 har frågan om arvoden för
förtroendevalda varit uppe uppe på dagordningen. Vid demokratiberedningens sammanträde
2012-06-04 konstaterades att det fanns ett antal problem i gällande ersättningsbestämmelser,
bl.a. gällande fast arvodering till presidierna i gymnasieutskottet, tillfälliga beredningar och
kommunala råd.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 112, att 1) Ordförande för tillfälliga beredningar
ersätts med 10 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande för tillfälliga
beredningar ersätts med 4 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är
detta i enlighet med ersättningsnivån till ordförande och vice ordförande i kommunens andra
beredningar. Arvodering för presidiet enligt ovan gäller endast den period under vilken den
tillfälliga beredningen verkar. 2) Ordförande för ett av kommunens två råd erhåller fast arvode
med 1 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller fast arvode med
0,5 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I första fallet är detta i nivå med arvodet till
ordförande i valnämnden under ”icke valår”. I andra fallet en rimlig uppskattning av arbetsinsats
och ansvar som följer av uppdraget, viktat mot nuvarande bestämmelser. Arvodering av
förtroendevalda enligt ovan betalas ej ut i de fall innehavaren av uppdraget erhåller fast arvode
från uppdrag i det organ hen representerar. 3) Ordförande i gymnasieutskottet erhåller ett fast
arvode motsvarande 10 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller
ett arvode motsvarande 4 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är detta i
nivå med arvodet till ordförande i kommunens övriga utskott och beredningar. 4) Bestämmelser
om arvoden enligt ovan träder i kraft efter att beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft.
Finansiering sker inom ramen för budget för kostnader för politiker. 5) Kommunförvaltningen
uppdras att genomföra en översyn av tillämpningen av arvoden för kommunstyrelsens
ordförande och kommunstyrelsens andra vice ordförande. Kommunförvaltningen ska återkomma
med förslag på eventuella justeringar.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2012-11-12 diskuterades hur beredningen skulle gå
fortsatt tillväga i arvodesöversynen. Ersättning till förtroendevalda diskuterades utifrån olika
aspekter, om inkomstbasbeloppet även framgent ska vara den gällande uppräkningsmetoden för
arvodena, om det är aktuellt med omfördelningar mellan olika uppdrag, hur procentsatserna ska
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se ut och fördelas. Demokratiberedningen beslutade 2012-11-12, punkt 3, att beredningens
ledamöter uppdras att fortsätta diskussionen inom respektive parti, och återkomma med förslag
till beredningens nästa möte.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2013-01-14, § 3, framkom att partierna har diskuterat
ersättningsbestämmelserna och att partierna inte har några förslag på förändringar i systemet i
dagsläget samt att de ser att dagens bestämmelser ska kvarstå oförändrade.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 19, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut:: Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår oförändrade.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 19
Demokratiberednings protokoll 2013-01-14 § 3
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27, § 112
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29, § 25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Karl-Erik Kruses (S), Torsten Vigres (M), Ingrid Ekströms (SD) och Christer
Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda kvarstår oförändrade.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Demokratiberedningen
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK)
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Dnr: 767-2012

§ 47 Uppföljning av intern kontrollplan 2012
Kommunstyrelsens beslut
1.
2.

Informationen noteras.
Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under 2012.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2012-08-13, § 122, kommunstyrelsens förslag till intern kontrollplan
2012. Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Det viktigaste syftet med internkontroll är
att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system,
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.
Förvaltningen bedömer att Svalövs kommun har uppfyllt kraven 2012 för att anses ha en god
intern kontroll. Slutsatsen grundar sig på en samlad bedömning av resultatet för de enskilda
momenten trots att alla delar av tidsskäl inte har kunnat redovisas.
Svalövs kommunfullmäktige har under 2012 reviderat kommunens policy för internkontroll. Det
kommer innebära att internkontrollen förbättras under 2013 och en större koncentrering på
moment där riskbedömningen är högre. Kontrollmomenten kommer också att bli mera enhetliga
och likartade i hela kommunen.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 20, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Informationen
noteras. Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under 2012.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 20
Uppföljning av intern kontrollplan 2012, daterad 2013-02-05
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-13, § 122

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Torsten Vigre (M), Ingrid
Ekström (SD) och Christer Laurell (C): Informationen noteras. Kommunstyrelsen bedömer att
Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under 2012.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr: 767-2012

§ 48 Intern kontrollplan 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till plan för intern kontroll 2013, enligt specifikation i bilaga 1-7 , antas.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under 2012 analyserat en revisionsrapport kring intern kontroll, som
presenterats under året. I den framförs att kommunens internkontroll kan förbättras.
Analysen ledde fram till förslag till en ny policy för intern kontroll. I den tydliggörs bl.a.
ansvarsbiten. En annan viktig förändring är krav på tydlig och transparent riskanalys. Avsikten är
att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är underlag för beslut om vilka internkontrollmoment,
som ska genomföras under det kommande året.
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142, den nya policyn för intern kontroll.
Kommunchefen har därefter utsett ekonomichef som huvudansvarig för utvecklingen av det
interna kontrollarbetet i kommunen.
Team Risk och säkerhet försöker i denna plan leva upp till den nya policyn och anser att man har
lyckats utveckla arbetssättet med intern kontroll betydligt, men riskanalyserna kan bli bättre.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 21, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Förslag till
plan för intern kontroll 2013, enligt specifikation i bilaga 1-7 , antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 21
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-02-05
Bilaga 1-7, kontrollplaner för olika verksamheter
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Torsten Vigre (M), Christer
Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD): Förslag till plan för intern kontroll 2013, enligt specifikation i
bilaga 1-7 , antas.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 143-2013

§ 49 Begäran om överföring av investeringsanslag till år 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Överföring på totalt 61 275 000 kronor, enligt bilaga, godkänns.
2. Svalöfs gymnasiums överföring på totalt 354 000 kronor godkänns.

Reservationer
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer
Laurells yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Överföring av investeringsanslag från 2012 till 2013 ska enligt kommunens rutiner beslutas i
kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen har sammanställt en förteckning över
investeringsprojekt.
Arbetsutskottet föreslog 2013-02-18, § 22, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Överföring på totalt 61 275 000 kronor, enligt bilaga, godkänns.
En kompletterande tjänsteskrivelse avs investeringar vid Svalöfs gymnasium föreligger vid
kommunstyrelsens sammanträde.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Kompletterande tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2011-03-11
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-18, § 22
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen inklusive bilaga, daterad 2013-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Torsten Vigre (M): Överföring
på totalt 61 275 000 kronor, enligt bilaga, godkänns. Svalöfs gymnasiums överföring på totalt
354 000 kronor godkänns.
Christer Laurell (C): Bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkanden, med följande ändring: Avseende
projekt Teckomatorpsgården förs 15 miljoner över till 2013.
Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Christer Laurells yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells ändringsyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, FKLT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 92-2013

§ 50 Midgård – installation av inbrotts- och utrymningslarm
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas i samband med Kompletteringsbudget I.

Sammanfattning av ärendet
Anledningen till att frågan aktualiserats är den mängd inbrott och skadegörelse som skett på
Midgård under det senaste året. Av det hyresavtal som är tecknat mellan kommunen och
AB SvalövsLokaler framgår att det är verksamheten/hyresgästen som svarar för kostnaderna för
ett eventuellt larm. Kostnaden beräknas uppgå till 200 000 kronor och detta kan inte täckas inom
områdets budget. Det finns dock förutsättning att få 50 % av kostnaden täckt via den ”fond” som
hanteras av kommunens team risk och säkerhet. För resterande 100 000 kronor saknas dock
finansiering. Kostnaden bör kunna hanteras som en investering.
Utbildningsutskottet fattade 2013-02-04, § 9, följande beslut: Utbildningsutskottet anhåller hos
kommunstyrelsen om extra investeringsanslag för 2013 på 100 000 kronor för att täcka del av
kostnaden för larminstallation på Midgård.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-02-04, § 9
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-01-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S) och Agnetha Persson (C): Ärendet behandlas i
samband med Kompletteringsbudget I.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, EMTO, KET, BSN)
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Dnr: 1216-2012

§ 51 Konstgräsplan i Svalövs tätort
Kommunstyrelsens beslut
1. AB SvalövsLokaler uppdras att anlägga en konstgräsplan på Svalövs idrottsplats, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering.
2. Finansieringen av kapitalkostnaderna och driftskostnaderna tas upp i
kompletteringsbudgeten för 2013.
3. Målsättningen är att konstgräsplanen skall vara klar att tas i bruk inför vintersäsongen
2013/2014.

Sammanfattning av ärendet
På välfärdsutskottets sammanträde 2012-12-11, § 64, informerade ordföranden och
verksamhetschef Björn Svensson om anläggandet av en konstgräsplan i Svalövs tätort. Under
hösten har frågan kring en konstgräsplan i Svalövs tätort diskuterats i olika sammanhang. Bland
annat har möjligheten att anlägga den i samband med att den nya idrottshallen byggs
diskuterats. De praktiska förutsättningar för anläggandet har också berörts. Det är AB
Svalövslokaler som äger fastigheten där såväl idrottshallen som idrottsplatsen ligger. Kommunen
har tecknat ett arrendeavtal kring nyttjandet av marken för Svalövs idrottsplats. Inom ramen för
detta avtal finns möjlighet för kommunen att göra investeringar på idrottsplatsen. För att klargöra
förutsättningarna för anläggandet av en konstgräsplan tog ordföranden i välfärdsutskottet initiativ
till ett möte med fastighetsägaren. Detta möte ägde rum 2012-11-29 och utöver ordföranden
deltog produktionschef Lars Wästberg, fastighetsförvaltare Nils-Ingvar Ekholm, VD Bo Gripsten
samt verksamhetschef Björn Svensson.
Vid detta möte enades parterna om principerna för anläggandet av konstgräsplanen. Dessa kan
sammanfattas så här:
- I egenskap av fastighetsägare ska AB Svalövslokaler utföra anläggandet av konstgräsplanen.
- Nuvarande arrende för idrottsplatsen kompletteras med tillägg för investeringen.
- Kommunen ansvarar för framtida drift och skötsel av konstgräsplanen.
- Konstgräsplanen ska om möjligt färdigställas innan byggnationen av idrottshallen påbörjas.
- Dispositionen av marken för idrottsplatsen och kring nuvarande idrottshall måste bilda en
helhet som även tar hänsyn till framtida möjligheter för utbyggnad av den tänkta idrottshallen.
Eftersom ärendet hamnar i skarven mellan den nya och den gamla politiska organisationen valde
välfärdsutskottet att lämna över frågan till utbildningsutskottet. Välfärdsutskottet beslutade att
uppdra åt ordföranden tillsammans med förvaltningen att ta fram en skrivelse där den information
som lämnats muntligt på sammanträdet sammanfattas.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-02-04, § 11, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
AB SvalövsLokaler uppdras att anlägga en konstgräsplan på Svalövs idrottsplats, under
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förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering. Finansieringen av
kapitalkostnaderna och driftskostnaderna tas upp i kompletteringsbudgeten för 2013.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-02-04, § 11
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen samt ordföranden i välfärdsutskottet, daterad
2012-12-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S), Christer Laurell (C) och Karl-Erik
Kruse (S): AB SvalövsLokaler uppdras att anlägga en konstgräsplan på Svalövs idrottsplats,
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering. Finansieringen av
kapitalkostnaderna och driftskostnaderna tas upp i kompletteringsbudgeten för 2013.
Målsättningen är att konstgräsplanen skall vara klar att tas i bruk inför vintersäsongen
2013/2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
kommunförvaltningen (JBN, KET, BSN)
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Dnr: 94-2013

§ 52 Torgskolan i Teckomatorp – aktivitetshus
Kommunstyrelsens beslut
1. Ett projekt startas under 2013 med syfte att göra om Torgskolan till ett aktivitetshus med en
projekttid fram till 2016-12-31 med utvärdering i slutet av 2015, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om budget för projektet.
2. Ärendet behandlas i samband med Kompletteringsbudget I.

Sammanfattning av ärendet
I och med att BT-kemiprojektet inte har behov av samtliga lokaler framöver finns det möjlighet att
erbjuda andra föreningar verksamhetslokaler på Torgskolan. På så sätt skulle ett aktivitetshus
kunna skapas. Det skulle troligtvis också kunna inrymma repetitionslokaler för lokala
musikgrupper, vilket efterfrågas från och till. Detta skulle i sin tur kunna leda till att
musikgrupperna ger konserter för publik. Det finns med all säkerhet många andra kreativa tankar
kring vilka verksamheter som skulle platsa i ett aktivitetshus. Det kan dock ta en viss tid att få
klarhet i hur stort intresset är. BT-kemiprojektet har för 2013 budgeterat 270 000 kronor för
kostnaderna för Torgskolan.
Projekttiden för ett aktivitetshus skulle lämpligen kunna sträcka sig fram till och med 2016-12-31
med utvärdering i slutet av 2015. Då kan ställning tas till om projektet ska avslutas eller övergå i
ordinarie verksamhet i god tid före det att en eventuell uppsägning av hyreskontraktet måste ske.
Hyreskostnaden för Torgskolan finns idag i den totala budgetramen och skulle därför kunna föras
över till fritid (utbildningsutskottet) utan att nya pengar behöver tillskjutas.
Utbildningsutskottet fattade 2013-02-04, § 12, följande beslut: Förvaltningen uppdras att utarbeta
projektplan med beskrivning av projektets organisation, ekonomi och arbetssätt. Projektplanen
ska redovisas senast den 1 april.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: Ett projekt startas under 2013
med syfte att göra om Torgskolan till ett aktivitetshus med en projekttid fram till 2016-12-31 med
utvärdering i slutet av 2015, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om budget för
projektet.
Slutligen föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: De
av BT-kemiprojektet budgeterade medlen för Torgskolan på 270 000 kronor för 2013 flyttas över
till budgeten för fritid. I kompletteringsbudget I (investeringsbudgeten) beviljas Styrelsen för BT
Kemi 300 000 kr för renovering av de lokaler dit dess utställning avses flyttas.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Fredrik Löfqvist.
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Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-02-04, § 12
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-01-25
Hyreskontrakt för Torgskolan

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Torsten Vigre (M), Ingrid
Ekström (C) och Agnetha Persson (C): Ett projekt startas under 2013 med syfte att göra om
Torgskolan till ett aktivitetshus med en projekttid fram till 2016-12-31 med utvärdering i slutet av
2015, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om budget för projektet. Ärendet
behandlas i samband med Kompletteringsbudget I.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, EMTO, KET, BSN)
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Dnr: 371-2008

§ 53 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till boendeprogram (beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas.

Reservationer
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer
Laurells yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Plan- och strategiutskottet beslutade 2008-10-29, § 124, att uppdra åt förvaltningen att ta fram
riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun. Ett första förslag remitterades till samtliga
partier representerade i kommunfullmäktige samt till styrelsen för AB SvalövsBostäder genom
beslut i utskottet 2009-03-04, § 12.
Utkastet redovisades för kommunstyrelsen 2009-03-16, § 37. Inkomna synpunkter redovisades
för tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet under hösten 2009 (2009-08-05, § 15, 2009-11-25, §
58).
Arbetet med riktlinjerna återupptogs våren 2012 och omarbetades till en beslutsdel och en
informationsdel. Uppdraget Attraktiv boendekommun föreslogs bifogas som en bilaga till riktlinjer
för bostadsförsörjning.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun med bilagor skickades på nytt för yttrande
enligt sändlista. Efter nytt remissförfarande sammanställdes inkomna synpunkter. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet godkände 2012-12-11 kommunförvaltningens förslag till revideringar
och kompletteringar.
Förutom redaktionella ändringar har följande ändringar och tillägg tillkommit:
• Perioden har ändrats till 2013-2020.
• ”För kartor och fördjupad information om varje område hänvisas till tillväxtprogrammen
för respektive ort (sidhänvisning till karta inom parentes efter områdesnamnet). Siffrorna
för beräknad utbyggnad kan skilja sig åt mellan boende- och tillväxtprogram. I
boendeprogrammet redovisas möjlig utbyggnad. I tillväxtprogrammen presenteras siffror
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utifrån en bedömd rimlig bostadsutveckling.”
”Kommunala förskolor finns i Billeberga, Kågeröd, Svalöv, Teckomatorp, Tågarp och
Röstånga. Förskolor i enskild regi finns i Svalöv, Teckomatorp, Ask och Trolleholm.
Förskoleklass och grundskola i kommunal regi finns i Billeberga, Kågeröd, Svalöv,
Teckomatorp och Röstånga. Förskoleklass/grundskola erbjuds även i enskild regi, i sin
helhet och/eller till delar, i Svalöv, Norrvidinge och Axelvold.”

Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2013-02-13, § 19, följande beslut: Förslag till
boendeplanering (informationsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 godkänns.
Vidare föreslog utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förslag till boendeprogram (beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av planarkitekt Vlasta Sabljak.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-13, § 19
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-11
Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020
Boendeplanering Svalövs kommun 2013-2020
Attraktiv boendekommun, rapport från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till
boendeprogram (beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till boendeprogram
(beslutsdel) för Svalövs kommun 2013-2020 antas med följande tillägg och strykningar:
- s 7 (tillägg):
Teckomatorp, Granboområdet
fribyggarvillor och flerbostadshus, xx bostäder
Teckomatorp, Plåtslagaregatan
flerbostadshus, xx bostäder
Svalöv, Ekebogatan
flerbostadshus, xx bostäder
- s 8 (strykes):
Teckomatorp nordost om Teckomatorp
Teckomatorp, västra
Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Christer Laurells yrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells yrkande, och finner att kommunstyrelsen
avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JWA, VSK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
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Dnr: 948-2012

§ 54 Dagvattenpolicy för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Dagvattenpolicy för Svalövs kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva kommunens grundprinciper för hantering av
dagvatten. Riktlinjerna i policyn ska följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av
exploateringsavtal, vid VA-anmälan samt i kommunens och NSVA:s övriga arbete.
Målet är att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering för att förhindra lokala
översvämningar och skador på byggnader och miljö.
Ärendet föredrogs i samhällsbyggnadsutskottet 2013-01-16, § 9, som noterade informationen.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-02-13, § 22, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Dagvattenpolicy för Svalövs kommun antas.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf samhällsbyggnadschef Jörgen Wallin.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottats protokoll 2013-02-13, § 22
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-31
Dagvattenpolicy för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Karl-Erik Kruses (S), Christer Laurells (C), Ingrid Ekströms (SD), Torbjörn
Ekelunds (FP) och Torsten Vigres (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Dagvattenpolicy för
Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
NSVA
Kommunförvaltningen (JWA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
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Dnr: 1102-2012

§ 55 Prissättning av industrimark
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Priset för industrimark uppgår till 70 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad i det fall inte
annat beslutas av samhällsbyggnadsutskottet. Detta gäller inte Billeberga industriområde där
priset är 125 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27, § 125, att priset på industrimark, i fall då inte annat
beslutas, ska uppgå till 25 kr/kvm. Samhällsbyggnadsutskottet fastställer pris som avviker från
denna schablon.
Förvaltningen gjorde en prisjämförelse med andra skånska kommuner som redovisas i bilaga till
förslagsskrivelsen, daterad 2012-11-28. Där konstateras att priser för orter jämförbara med
Svalövs kommun ligger mellan 20-120 kr/kvm, med en koncentration kring 70 kr/kvm.
Ärendet behandlades av tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-12-11, § 145.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-14, § 6, att återremittera ärendet
samhällsbyggnadsutskottet för förtydligande av vilka fastigheter som avses.
I förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-30, specificeras att förslaget omfattar de
fastigheter som är detaljplanelagda för industri, men inte har fått ett särskilt pris beslutat av
tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet tidigare.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-02-13, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Priset för industrimark uppgår till 70 kr/kvm plus
fastighetsbildningskostnad i det fall inte annat beslutas av samhällsbyggnadsutskottet. Detta
gäller inte Billeberga industriområde där priset är 125 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf samhällsbyggnadschef Jörgen Wallin.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-13, § 30
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-30
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-14, § 6
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-12-11, § 145
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-11-28, inkl bilaga

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Christer Laurells (C), Torsten Vigres (M) och Torbjörn
Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Priset för industrimark uppgår till 70 kr/kvm
plus fastighetsbildningskostnad i det fall inte annat beslutas av samhällsbyggnadsutskottet. Detta
gäller inte Billeberga industriområde där priset är 125 kr/kvm plus fastighetsbildningskostnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JWA, MALN, JBN, EMTO)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
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Dnr: 58-2013

§ 56 Remiss, områden av riksintresse för vindbruk
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet, med
följande ändringar: 1) sid 3 (strykningar): ”vilken är väldigt god med hänsyn till
skyddsavstånd” samt ”samt aspekten god hushållning av mark”, samt 2) sid 3 (kursiverat
tillägg i meningen): […] utgör ett allvarligt hot mot de värden som finns på Söderåsen.

Reservationer
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer
Laurells yrkande, punkt 1).

Sammanfattning av ärendet
Energimyndigheten har tagit fram förslag till revidering av riksintresseområden för vindbruk.
Revideringen använder samma grundläggande bedömningskriterier för hela landet. Sex
områden ligger helt eller delvis inom Skåne län, varav ett precis utanför Svalövs kommun på
Söderåsen i Bjuvs kommun. Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för kommundialogen och
Svalövs kommun har möjlighet att yttra sig i ärendet eftersom kommunen berörs av förslaget.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2013-01-31. Sammanfattningsvis
konstateras där att det utpekade området inte kan motiveras, med hänsyn taget bland annat till
natur- och friluftsliv på Söderåsen, Söderåsens starka regionala betydelse samt befintlig
vindkraft i Svalöv och Skåne i övrigt och aspekten god hushållning av mark.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-02-13, § 33, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-02-13, § 33
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-31
Förslag till yttrande, daterat 2013-01-31
Remisshandlingar från Energimyndigheten

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Torsten Vigre (M) och Ingrid
Ekström (SD): Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet.
Christer Laurell (C): Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet,

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
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med följande ändringar:
- s 1 (strykningar i stycket ”Skåne som helhet”): ”Behovet av de utpekade områdena kan därför
ifrågasättas”, ”visserligen” samt ”Skånes andel av det nationella målet bör redan vara
tillgodosett”.
- s 3 (strykningar): ”vilken är väldigt god med hänsyn till skyddsavstånd” samt ”samt aspekten
god hushållning av mark”.
- s 3 (kursiverat tillägg i meningen): […] utgör ett allvarligt hot mot de värden som finns på
Söderåsen.
Ajournering 15.40 – 15.45
Karl-Erik Kruse (S): Bifall till punkterna 2) och 3) i Christer Laurells yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells ändringsyrkande, punkt 1), och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells ändringsyrkande, punkt 2), och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells ändringsyrkande, punkt 3), och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på yttrandet i övrigt, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (JWA, JBLS)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
34/40

Dnr: 195-2013

§ 57 Särskilt boende socialpsykiatrin och boendestöd
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
2011-04-27 var Socialstyrelsen på förstärkt granskning i Svalövs kommun avseende personer
med psykisk funktionsnedsättning. 2011-12-19 beslutade Socialstyrelsen att dåvarande
myndighetsutskottet välfärd skulle vidtaga ett antal åtgärder bl.a. inrätta bostad med särskild
service, erbjuda boendestöd samt daglig sysselsättning.
Kartläggning av målgruppen vuxna med psykiskt funktionshinder har skett under perioden
hösten 2011 – våren 2012. 83 personer har identifierats. De har/har haft insatser från kommun
och/eller landsting. Kommunen har utifrån kartläggningen, inventering av presumtiva personer
samt de som idag är extern placerade på särskilda boenden med anledning av att kommunen
inte har ett eget boende. Behovet om sex lägenheter skulle i dagsläget vara tillräckligt. Tre
boendealternativ har tagits fram. Ett förslag på boende och bemanning på boendet, samt
utökning av boendestöd finns som underlag i skrivelsen från förvaltningen.
Socialnämnden fattade 2013-02-19, § 9, följande beslut: 1. Kommunförvaltningen uppdras
fortsätta planeringen för ett särskilt boende för socialpsykiatrin och boendestöd.
2. Socialnämnden förordar, med nu kända förutsättningar, att låta externt företag uppföra och
förvalta boendet och verksamhetslokalerna.
Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: Socialnämnden beviljas i
samband med kompletteringsbudget I, ett tilläggsanslag i 2013 års driftbudget med 1 604 tkr, för
år 2014 1 524 tkr och för år 2015 749 tkr. Årskostnaden per helår bedöms vara 3 850 tkr, med
hänsyn taget till lägre kostnader p g a färre externa placeringar.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2013-02-19, § 9
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-02-14, inklusive bilagor
Sammanlagda kostnader år 1 – 3 socialpsykiatri, daterad 2013-02-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet återremitteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SHG, BTTG, JBN, MEKN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
36/40

Dnr: 148-2013

§ 58 Utökad bemanning för försörjningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas i samband med Kompletteringsbudget I.

Sammanfattning av ärendet
Grundbemanningen inom försörjningsstöd är 2,25 socialsekreterartjänster. Kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige har sedan 2010 beviljat tilläggsanslag motsvarande 1,5
socialsekreterartjänst p.g.a. att det rått lågkonjunktur i Sverige och ärendeinströmningen inom
försörjningsstöd krävt mer bemanning än vad som beviljats i ramen.
Prognosen tyder på att arbetslösheten fortsatt kommer att vara hög och att ärendemängden
inom försörjningsstöd därför också kommer att förbli hög. Förvaltningen föreslår därför att
grundbemanningen inom försörjningsstöd permanent utökas till 3,75 socialsekreterartjänster.
Kostnaden härför är 99 000 kr för år 2013 (600 000 kr har redan beviljats för tillfällig bemanning),
399 000 kr för år 2014 (300 000 kr har redan beviljats för tillfällig bemanning) och 699 000 kr från
och med år 2015. Den utökade grundbemanningen kommer att skapa en stabilitet i
organisationen som i sin tur leder till mer rättssäkra beslut om försörjningsstöd.
Socialnämnden föreslog 2013-02-19, § 10, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Utöka budgetramen för försörjningsstöd år 2013 med 99 000 kr. Utöka budgetramen för
försörjningsstöd år 2014 med 399 000 kr. Utöka budgetramen för försörjningsstöd från och med
år 2015 med 699 000 kr.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf socialchef Sven Holmberg.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2013-02-19, § 10
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-02-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Torsten Vigre (M): Ärendet
behandlas i samband med Kompletteringsbudget I.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SHG, AFFR, JBN, MEKN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Sida
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Dnr: 575-2012

§ 59 Motion, Elevdatorer på Linåkerskolan
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses bifallen med hänvisning till yttrandet från utbildningsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion om elevdatorer på Linåkerskolan.
I motionen lämnas förslag till att Linåkerskolan ska tillhandahålla datorer till eleverna, bland
annat för att öka attraktionen till Linåkerskolan och som ett redskap för ökad jämlikhet, demokrati
och kunskap.
Motionen remitterades ursprungligen till välfärdsutskottet, men eftersom den inte hann
behandlas där har utbildningsutskottet övertagit ärendet. Svar på motionen har dock skrivits av
välfärdsutskottets f.d. Ordförande.
Utbildningsutskottet fattade 2013-02-04, § 13, följande beslut: Utbildningsutskottet antar f.d.
ordförandens i välfärdsutskottet yttrande som sitt eget.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses bifallen med hänvisning till yttrandet från utbildningsutskottet.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-02-04, § 13
Svar på motion, daterad 2013-01-29
Remittering av motion, daterad 2011-09-06
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-08-29 § 136
Patrik Wilhelmssons (KD) motion, daterad 2011-06-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Karl-Erik Kruses (S), Agnetha Perssons (C), Torbjörn Ekelunds (FP) och
Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses bifallen med
hänvisning till yttrandet från utbildningsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-11

Dnr: 8-2013

§ 60 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-11,
daterad 2013-02-28
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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