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Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

Sida

2008-02-11
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Kommunhuset, kl 13.30 – 16.25
Karl-Erik Kruse (s), ordf
Christer Laurell (c), 2:e v ordf
Leif Hägg (m), 1:e v ordf
Gunnar Bengtsson (s)
Agnetha Persson (c)
Ingrid Ekström (sd), tjg ers för Sven-Inge Dahlman (sd)
Birgitta Jönsson (s)
Hjördis Nilsson (fp)
Charlotte Wachtmeister (m)
Anna Klemm (s), tjg ers för Claes Hallberg (s)
Karl-Erik Karlsson (kd)

Kommunchef Åsa Ratcovich, Ekonomichef Jan Bengtsson
Adm. chef Michael Andersson, Nämndsadm. Karolina Larsson
Projektchef Lars Bevmo (§§ 20-22), Räddningschef Eva Lövbom (§§ 20-22)
Kommunjurist Anne Zeift, Informatör Inga-Lill E Olsson

Utses att justera

Leif Hägg

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration, 2008-02-12, kl 13.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Leif Hägg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-02-12

Anslaget under tiden

2008-02-13 – 03-05

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Kommunförvaltningen Administration

Karolina Larsson
Utdragsbestyrkande

20 - 37
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§ 20

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Kommunförvaltningen Administration.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Protokoll
Föreligger följande protokoll:
•
•
•

Plan- och strategiutskottet 2008-01-30.
Styrgruppen för Skolskjutsprojektet 2007-12-17 (Dnr 412-2006).
Styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K
2007-11-15 (Dnr 189-2007).
• Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund, arbetsutskott,
2008-01-14 (Dnr 131-2007).
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Information
Samverkan; internt och externt
• Konsumentrådgivning, rapport 4:e kvartalet 2007 (Dnr 184-2006).
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
•
•

Ekonomichef Jan Bengtsson informerade om prel bokslut för 2007
(Dnr 470-2007)
Ekonomichef Jan Bengtsson informerade om förslag till principer
för hantering av över- och underskott (Dnr 491-2004).

Övrigt
•

•
•

Kommunchef Åsa Ratcovich, administrativ chef Michael
Andersson och ekonomichef Jan Bengtsson informerade om
genomförd webb-enkät om stabsfunktionerna Administration,
Ekonomi och Personal till förtroendevalda och chefer (Dnr 622008).
Räddningschef Eva Löwbom Olsson informerade om Plan för
hantering av extraordinära händelser (Dnr 480-2007).
Projektchef Lars Bevmo informerade om Genomförandeavtal med
Banverket avs plankorsningar i Teckomatorp.

Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-02-11

§ 23

Sida

5
(28)

Dnr 509-2003

Gemensam VA-organisation i nordvästra Skåne,
igångsättning av etapp 3
Sammanfattning
Inom NOSAM-gruppen har sju av kommunerna (Bjuv, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv och Åstorp) genomfört utredningsarbete om konsekvenser och möjlig struktur för en framtida gemensam
VA-organisation. En slutrapport från den 1 mars 2006 har lämnats till en
politisk styrgrupp bestående av representanter från de berörda kommunerna vilka beslutade föreslå respektive kommun
-

att avvakta ny VA-lag och översyn av LOU innan beslut om bolagsbildning tas upp
att kommunerna ger tekniska cheferna i uppdrag, att så fort förutsättningar finns aktivera ärendet
att kommunerna beslutar om en ökad harmonisering av VA-verksamheterna i regionen för att underlätta framtida samverkan.

Teknik- och servicenämnden beslutade i mars 2007 att ge Kommunförvaltningen Teknik & service i uppdrag att delta i en aktualisering av projektet ”Gemensam VA-organisation” enligt rapport daterad 2006-03-01
med mål att förnya och uppdatera beslutsunderlaget. Vidare beslutades att
ge styrgruppen i uppdrag att utse lämplig arbetsgrupp för projektets bedrivande med tid- och projektplan. Representant i styrgruppen från teknikoch servicenämnden har utsetts den 2 april 2007.
Teknik- och servicenämnden föreslog i januari 2008 kommunfullmäktige
böl a att principiellt ställa sig bakom att Svalövs kommun skall ingå i ett
gemensamt VA-bolag i nordvästra Skåne.
Beslutsunderlag
Teknik- och servicenämndens protokoll 2008-01-07, § 4.
Sammanträdesprotokoll från stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs
kommun, daterat 2007-12-06, § 547, med förslag till gemensam VAorganisation för Skåne Nordväst.
Teknik- och servicenämndens protokoll 2007-03-05, § 22.
Kommunstyrelsens protokoll 2006-05-15, § 82.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-05-03, § 77.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2006-04-11, § 88.
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-04-25, § 83.
Kommunstyrelsens protokoll 2005-04-11, § 57.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2005-03-30, § 51.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2005-03-14, § 40.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2004-01-27, § 26.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2004-01-19, § 8.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2004-01-13, § 5.
Yrkanden
Karl-Erik Karlsson (kd), Gunnar Bengtsson (s), Christer Laurell (c), Hjördis Nilsson (fp) och Leif Hägg (m): Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut representeras Svalövs kommun genom kommunstyrelsens
ordförande i den politiska styrgrupp som skall bildas.
Karl-Erik Karlssons, Gunnar Bengtssons, Christer Laurells, Hjördis
Nilssons och Leif Häggs förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige ställer sig principiellt bakom att Svalövs kommun
skall ingå i ett gemensamt VA-bolag i nordvästra Skåne.
Kommunstyrelsen bemyndigas att tillsammans med övriga samverkande
kommuner ta fram ett förslag på en gemensam VA-organisation och därtill
erforderliga handlingar såsom konsortialavtal, ägardirektiv, bolagsordning
m m. När de samverkande kommunerna gemensamt arbetat fram ett
förslag till VA-organisation jämte erforderliga handlingar skall dessa
underställas kommunfullmäktige för beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Karlssons m fl yrkanden och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut representeras
Svalövs kommun genom kommunstyrelsens ordförande i den politiska
styrgrupp som skall bildas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Kommunfullmäktige ställer sig principiellt bakom att Svalövs kommun
skall ingå i ett gemensamt VA-bolag i nordvästra Skåne.
• Kommunstyrelsen bemyndigas att tillsammans med övriga
samverkande kommuner ta fram ett förslag på en gemensam VAorganisation och därtill erforderliga handlingar såsom konsortialavtal,
ägardirektiv, bolagsordning m m.
• När de samverkande kommunerna gemensamt arbetat fram ett förslag
till VA-organisation jämte erforderliga handlingar skall dessa underställas
kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Christer Laurell (c): Det är mycket viktigt att kommunstyrelsen under
arbetet med att ta fram förslag på gemensam VA-organisation jämte avtal
m m nära samarbetar med Teknik- och servicenämnden och
Kommunförvaltningen Teknik & service.
Expediering
Teknik- och servicenämnden
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)
Skåne Nordväst
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Höganäs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Ängelholms kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 424-2004, 594-2004,
27-2006, 231-2007, 15-2008

Administrativt sparbeting 2008
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2003 i samband med behandlingen av årsbudget 2004 att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att
snabbt göra en översyn av verksamhetsområden, kompetensbehov och
bemanning på kontoret, samt att i samråd med övriga förvaltningen,
skyndsamt utreda och komma med förslag till samlad ekonomifunktion,
ärendehantering och nämndsadministration under kommunstyrelsekontoret.
I budget 2008 har justerats för varaktiga förändringar med 407 tkr.
Återstående sparbeting för kommunen att justera under 2008 blir således
393 tkr. Kommunens ledningsgrupp har enats om att föreslå att den
återstående summan fördelas på de olika nämnderna efter storleken på
nämndernas totala personalkostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad
2008-01-08.
Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-11, § 135.
Kommunstyrelsens protokoll 2006-03-13, § 34.
Kommunstyrelsens protokoll 2005-02-14, § 27.
Kommunstyrelsens protokoll 2004-10-11, § 177.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jan
Bengtsson, Kommunförvaltningen Ekonomi.
Yrkanden
Leif Häggs (m) och Hjördis Nilssons (fp) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Indragningen med 393 tkr för administrativt
sparbeting 2008 fördelas på: Kultur- och utbildningsnämnden med 174
tkr; Vård- och omsorgsnämnden med 124 tkr; Teknik- och
servicenämnden med 32 tkr; Kommunstyrelsen med 28 tkr;
Socialtjänstnämnden med 23 tkr och Miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden med 12 tkr. Beslutet inarbetas i kommunens budget
2009 och Plan 2010-2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-02-11

Sida

9
(28)

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Indragningen med 393 tkr för administrativt sparbeting 2008 fördelas
på:
Kultur- och utbildningsnämnden med 174 tkr.
Vård- och omsorgsnämnden med 124 tkr.
Teknik- och servicenämnden med 32 tkr.
Kommunstyrelsen med 28 tkr.
Socialtjänstnämnden med 23 tkr.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden med 12 tkr.
• Beslutet inarbetas i kommunens budget 2009 och Plan 2010-2011.
Expediering
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
Kultur- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Teknik- och servicenämnden
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 265-2005

Återrapportering kring avsatta medel för organisationsöversyn
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt i november 2003 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att snabbt göra en översyn av verksamhetsområden, kompetensbehov och bemanning på kontoret samt i samråd med övriga förvaltningar
skyndsamt utreda och komma med förslag till samlad ekonomifunktion,
ärendehantering och nämndsadministration under kommunstyrelsekontoret
samt att snarast möjligt införa nytt löneadministrativt system.
I samband härmed avsattes 1,6 mnkr till kostnader för pågående organisationsöversyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad
2008-01-24.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2007-05-28, § 89.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2006-04-10, § 47.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi,
daterad 2006-03-03.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2005-06-27, § 131.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2003-11-24, § 183.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jan
Bengtsson, Kommunförvaltningen Ekonomi.
Yrkande
Karl-Erik Kruses (s) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Informationen noteras.
Expediering
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 108-2006

Ersättning till överförmyndare och överförmyndares
ersättare
Sammanfattning
I samband med att beslut fattades om ersättningar till övriga förtroendevalda, fattades inget beslut om ersättning till överförmyndare och överförmyndares ersättare. Dessa är förtroendevalda och måste därmed vara
valbara (folkbokförd i kommunen och minst 18 år).
Verksamheten är idag organiserad så att den av kommunfullmäktige valde
överförmyndaren delegerat beslutanderätten i de flesta ärenden till
kommunjuristen. Kommunjuristen handlägger samtliga ärenden.
Plan- och strategiutskottet beslutade den 30 januari 2008 föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att årsarvodet till
överförmyndaren skall från och med den 1 januari 2007 vara 3 % av
årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Årsarvodet till
överförmyndarens ersättare skall från och med den 1 januari 2007 vara 1
% av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Års- och
sammanträdesarvode utgår ej i de fall överförmyndaren eller ersättaren
uppbär arvode för hel- eller deltidsuppdrag (minst 40%).
Beslutsunderlag
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-01-30, § 11.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Administration, daterad
2008-01-10.
Kommunfullmäktiges protokoll 2006-04-24, § 54.
Yrkanden
Gunnar Bengtssons (s), Hjördis Nilssons (fp), Karl-Erik Karlssons (kd)
och Christer Laurells (c) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Årsarvodet till överförmyndaren skall från och med den 1 januari 2007
vara 3 % av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Årsarvodet till
överförmyndarens ersättare skall från och med den 1 januari 2007 vara 1
% av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande. Års- och
sammanträdesarvode utgår ej i de fall överförmyndaren eller ersättaren
uppbär arvode för hel- eller deltidsuppdrag (minst 40%).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-02-11

Sida

12
(28)

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Årsarvodet till överförmyndaren skall från och med den 1 januari 2007
vara 3 % av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande.
• Årsarvodet till överförmyndarens ersättare skall från och med den 1 januari 2007 vara 1 % av årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande.
• Års- och sammanträdesarvode utgår ej i de fall överförmyndaren eller
ersättaren uppbär arvode för hel- eller deltidsuppdrag (minst 40%).
Expediering
Överförmyndaren
Överförmyndarens ersättare
Kommunförvaltningen Administration (MAN, AZT)
Kommunförvaltningen Personal (CUR, PJN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 409-2007

Granskning av kommunfullmäktiges styrning
Sammanfattning
Kommunrevisionen i Svalövs kommun har med biträde av Ernst & Young
genomfört en granskning av kommunfullmäktiges styrning av nämnderna
– genom planer och policys. Man har granskat styrningen via Vård- och
omsorgsplanen, Akivreglementet och Handlingsplan för förebyggande
arbete och räddningstjänst enl lagen om skydd mot olyckor.
Syftet är att granska hur nämnderna arbetar utifrån de fastställda målen –
eller fastställda arbetssätt samt hur nämnderna följer upp och redovisar
måluppfyllelsen eller arbetssätt.
Kommunstyrelsen fattade den 14 januari 2008 följande beslut:
Föreliggande förslag till yttrande från Kommunförvaltningen Administration antas som kommunstyrelsens eget. Kopia på yttranden från
Vård- och omsorgsnämnden och Miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden inhämtas.
Beslutsunderlag
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2008-01-23, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 5.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Administration, daterad
2007-12-14.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2007-12-11, § 95.
Granskningsrapport från Kommunrevisionen, daterad oktober 2007.
Yrkande
Karl-Erik Kruses (s) och Gunnar Bengtssons (s) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Granskningsrapporten och föreliggande yttranden
noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Granskningsrapporten och föreliggande yttranden noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Revisionen
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (ARH)
Kommunförvaltningen Administration (MAN)
Kommunförvaltningen Miljö (TSA)
Kommunförvaltningen Vård & omsorg (LWG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

14
(28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-02-11

§ 28

Sida

15
(28)

Dnr 189-2007

Deltagande i 6K-samarbetet
Sammanfattning
Kommunerna Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga har sedan ett
flertal år etablerat ett informellt samarbete. Bjuvs och Svalövs kommuner
har bjudits in att delta i samarbetet. På dagordningen finns bl a framtida
samarbete inom miljöområdet.
De ekonomiska åtagandena regleras i varje enskild fråga och någon avgift
per invånare eller liknande utgår inte för närvarande.
Det noteras att Svalövs kommun är ”ordförandekommun” under hela
2008.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen, daterad 2008-01-09.
Yrkande
Leif Hägg (m), Karl-Erik Karlsson (kd), Christer Laurell (c) och Hjördis
Nilsson (fp): Svalövs kommun ställer sig positiv till att ingå i 6Ksamarbetet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Svalövs kommun ställer sig positiv till att ingå i 6K-samarbetet.
Expediering
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerandes sign
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Dnr 103-2007

Plan för Jämställdhetsarbetet 2008 samt uppföljning av
2007
Sammanfattning
Enligt Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) ska arbetsgivaren varje år
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en
översikt av de åtgärder enl JämL 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och
en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att
påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur
planerade åtgärder har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Likaså ska en lönekartläggning med handlingsplan för jämställda löner
vara gjord enl JämL 11 §.
Plan- och strategiutskottet föreslog den 30 januari 2008 kommunstyrelsen
bl a att anta Jämställdhetsplan för 2008.
Beslutsunderlag
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-01-30, § 16.
Plan för Jämställdhetsarbetet 2008, Uppföljning 2007,
daterad 2008-01-25.
Tjänsteskrivelse för Kommunförvaltningen Personal, inkommen
2008-01-14.
Lönekartläggning 2007 Svalövs kommun.
Yrkanden
Leif Hägg (m), Agnetha Persson (c), Karl-Erik Karlsson (kd), Charlotte
Wachtmeister (m), Hjördis Nilsson (fp) och Birgitta Jönsson (s):
Uppföljning 2007 noteras. Jämställdhetsplan med lönekartläggning för
Svalövs kommun för 2008 antas. Lönekartläggning 2007 för Svalövs
kommun noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Uppföljning 2007 noteras.
• Jämställdhetsplan med lönekartläggning för Svalövs kommun för 2008
antas.
• Lönekartläggning 2007 för Svalövs kommun noteras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunförvaltningen Personal (CUR)

Ajournering 15.15 – 15.35
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Dnr 405-2007

Försäljning av fastigheter
Sammanfattning
Idag är kommunen, via bolaget AB SvalövsLokaler, ägare till ett flertal
kommersiella fastigheter i Svalövs kommun. I tidigare lagstiftning fanns
det flera positiva egenskaper för en kommun att äga och förvalta sådana
lokaler. Idag gäller andra förutsättningar och det medför att det är ett ekonomiskt risktagande för kommunen att vara ägare till ett bolag som har
som huvudsaklig verksamhet att äga och förvalta kommersiella fastigheter.
Genom att avyttra delar av fastighetsbeståndet minskar kommunens finansiella risk och stärks kommunens finansiella ställning.
Det fastigheter som kan bli föremål för försäljning är dels Svalöfs Gymnasium och dels delar av fastighetsbeståndet i AB SvalövsLokaler.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2007 att delar av kommunens
och AB SvalövsLokalers fastighetsbestånd skall efter prövning och
värdering om möjligt säljas. Kommunstyrelsen uppdras handlägga en
eventuell försäljning samt återkomma till kommunfullmäktige för beslut
när avtalsförslag om försäljning föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Administration, daterad
2008-01-20.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-12-17, § 221.
Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-03, § 249.
AB SvalövsBostäders protokoll 2007-11-28, § 88.
AB SvalövsLokalers protokoll 2007-11-28, § 76.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2007-11-21, § 145.
Yttrande från AB SvalövsLokaler, daterat 2007-11-16.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2007-10-31, § 130.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-10-23.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (s), Gunnar Bengtsson (s), Hjördis Nilsson (fp), Charlotte
Wachtmeister (m), Birgitta Jönsson (s) och Anna Klemm (s): Kommunstyrelsens och AB SvalövsLokalers presidier skall utgöra styrgrupp för den
fortsatta handläggningen av ärendet. Med ändring av kommunstyrelsens
beslut den 3 december 2007, § 249, uppdras styrgruppen att fortsatt handlägga försäljningsärendet i enlighet med förslag i skrivelse. Styrgruppen
uppdras låta utreda lämplig omfattning av fastigheter att bjuda ut till försäljning. Styrgruppen uppdras initiera de åtgärder i fråga om fastighetsre-
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gleringar och ev detaljplaneförändringar som är nödvändiga inför försäljningen.
Karl-Erik Karlsson (kd) och Christer Laurell (c): Bifall till Karl-Erik
Kruses yrkanden. Tillägg till Karl-Erik Kruses yrkande, punkt 3): ”…för
beslut i kommunstyrelsen”.
Karl-Erik Kruse och Charlotte Wachtmeister: Avslag på Karl-Erik Karlssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden,
punkterna 1), 2) och 4), och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande,
punkt 3), och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Karl-Erik Karlssons m fl
tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag på Karl-Erik Karlssons m fl yrkande.
Nej-röst för bifall till Karl-Erik Karlssons m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag på Karl-Erik Karlssons m fl yrkande och 4 nejröster för bifall till Karl-Erik Karlssons m fl yrkande, avslår
kommunstyrelsen Karl-Erik Karlssons m fl yrkande. Se omröstningsbilaga
1.
Kommunstyrelsens beslut
● Kommunstyrelsens och AB SvalövsLokalers presidier skall utgöra
styrgrupp för den fortsatta handläggningen av ärendet.
● Med ändring av kommunstyrelsens beslut den 3 december 2007, § 249,
uppdras styrgruppen att fortsatt handlägga försäljningsärendet i enlighet
med förslag i skrivelse.
● Styrgruppen uppdras låta utreda lämplig omfattning av fastigheter att
bjuda ut till försäljning.
● Styrgruppen uppdras initiera de åtgärder i fråga om fastighetsregleringar och ev detaljplaneförändringar som är nödvändiga inför
försäljningen.
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Reservation
Karl-Erik Karlsson (kd), Christer Laurell (c), Agnetha Persson (c) och
Ingrid Ekström (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-Erik
Karlssons m fl yrkande.
Protokollsanteckning
Christer Laurell (c) och Agnetha Persson (c): Svalöfs gymnasium
undantas från den tilltänkta försäljningen av de föreslagna fastigheterna.
Expediering
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Leif Hägg
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Christer Laurell
AB SvalövsLokalers ordförande Gunnar Bengtsson
AB SvalövsLokalers vice ordförande Arne Nordqvist
Kommunförvaltingen (ARH)
AB SvalövsLokaler
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Dnr 33-2008

Intern kontrollplan 2008, Kommunstyrelsen
Intern revision avseende faktura-, attest- och
kassahantering vid kommunförvaltningen, Svalövs
kommun 2007
Sammanfattning
Kommunförvaltningen Ekonomi har fått i uppdrag att genomföra intern
kontroll vid kommunförvaltningen årligen. Det primära med internkontroll
är att de av kommunfullmäktige faställda målen i internkontrollplanen
faställs. Syftet är att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system
och rutiner för att säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning.
Beslutsunderlag
Genomförd intern kontroll avs 2007.
Förslag till ny kontrollplan för 2008 för Kommunstyrelsen, daterad
2008-01-22
Yrkanden
Gunnar Bengtsson (s) och Karl-Erik Kruse (s): Informationen noteras.
Föreliggande förslag till plan för intern kontroll för 2008 för
kommunstyrelsen antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.
• Föreliggande förslag till plan för intern kontroll för 2008 för
kommunstyrelsen antas.
Expediering
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, ALO)
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Dnr 349-2006, 36-2008

Handlingsplan för näringslivsarbetet 2008
Sammanfattning
På uppdrag av Svalövs kommun genomförde företaget Strategi och
Ledarskap AB hösten 2006 en översyn av det kommunala
näringslivsarbetet samt FöretagsAlliansens framtida verksamhet och
organisation.
Strategi och Ledarskap AB identifierade tre delområden för det
kommunala näringslivsarbetet i Svalöv: Rådgivande funktion till
befintliga företag inom Svalövs kommun, utvecklande av nyföretagande
och nyetableringar samt marknadsföring av Svalövs kommun ur ett
näringslivs-, boende- och besöksperspektiv.
Plan- och strategiutskottet föreslog den 30 januari 2008 kommunstyrelsen
besluta att godkänna och överlämna handlingsplanen för genomförande till
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek. för. FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek. för beviljas 2 062 000 kr för genomförande av
handlingsplanen. Samtidigt beslöt man att tidigare beslut om upprättande
av avtal mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek. för annulleras.
Beslutsunderlag
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-01-30, § 13.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Utredning & Utveckling,
daterad 2008-01-18.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (s), Gunnar Bengtsson (s), Karl-Erik Karlsson (kd),
Hjördis Nilsson (fp) och Christer Laurell (c): Handlingsplanen godkänns
och överlämnas för genomförande till FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek. för. FöretagsAlliansen beviljas 2 142 tkr för genomförande
av handlingsplanen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Handlingsplanen godkänns och överlämnas för genomförande till
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek. för.
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• FöretagsAlliansen beviljas 2 142 tkr för genomförande av handlingsplanen.

Expediering
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
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Dnr 27-2006

Förutsättningar för att inrymma ”fixarverksamheten” i den
ordinarie vaktmästeriorganisationen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2007 bl a att uppdra åt Kommunförvaltningen att inkomma med förslag på hur ”fixarverksamheten” kan
inrymmas i den ordinarie vaktmästeriverksamheten att redovisas senast
den 30 september 2007.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Utredning & utveckling,
daterad 2008-01-11.
Kommunstyrelsens protokoll 2007-06-11, § 136.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (s), Karl-Erik Karlsson (kd), Hjördis Nilsson (fp) och
Christer Laurell (c): Vård- och omsorgsnämnden beviljas 65 tkr för
återinförande av s k fixarverksamhet fr o m den 1 juli 2008. Medel utgår
från kommunstyrelsen anslag för oförutsedda åtgärder. Ärendet
överlämnas till Ekonomiberedningen för inarbetande i budget 2009, plan
2010 – 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem
Kommunstyrelsens beslut
• Vård- och omsorgsnämnden beviljas 65 tkr för återinförande av s k
fixarverksamhet fr o m den 1 juli 2008. Medel utgår från kommunstyrelsen anslag för oförutsedda åtgärder.
• Ärendet överlämnas till Ekonomiberedningen för inarbetande i budget
2009, plan 2010 – 2011.
Expediering
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomiberedningen
Kommunförvaltningen Vård & omsorg
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
Kommunförvaltningen Utredning & utveckling (BSN)
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
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Dnr 469-2007

Granskning av verksamheten inom Kommunförvaltningen
Miljö
Sammanfattning
Kommunrevisionen i Svalövs kommun har med biträde av Ernst & Young
genomfört en granskning av verksamheten inom Kommunförvaltningen
Miljö.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden fattade den 23 januari följande
beslut: Miljö- och byggnadschefens förslag till yttrande daterat den 16
januari antas som nämndens eget samt överlämnas till revisionen.
Beslutsunderlag
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2008-01-23, § 4, med
tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Miljö, daterad 2008-01-16.
Granskningsrapport från Kommunrevisionen, daterad 2007-11-26.
Yrkande
Leif Häggs (m) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Granskningsrapporten och föreliggande yttrande noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Granskningsrapporten och föreliggande yttrande noteras.
Expediering
Revisionen
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen Miljö (TSA)
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Dnr 346-2007

Motion, Tryggare trafiksäkerhet på Norrevång-Västervång
Sammanfattning
Patrik Wijk (c) har lämnat in en motion med förslag att tryggheten och
trafiksäkerheten på Norrevång – Västervång förbättras.
Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till Teknikoch servicenämnden för yttrande.
Föreligger nu yttrande från Teknik- och servicenämnden. Nämnden
föreslår att motionen skall anses besvarad.
Beslutsunderlag
Teknik- och servicenämndens protokoll 2008-01-07, § 7, med skrivelse
från ordförande Stefan Andersson, daterad 2007-12-20.
Motion från Patric Wijk (c), daterad 2007-09-10.
Yrkande
Karl-Erik Kruses (s) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Med
hänvisning till inkommet yttrande från Teknik- och servicenämnden anses
motionen besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Med hänvisning till inkommet yttrande från Teknik- och servicenämnden anses motionen besvarad.
Expediering
Patric Wijk (c)
Teknik- och servicenämnden
Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)
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Dnr 306-2007

Motion, Belysning GC-väg på Norrevång
Sammanfattning
Patrik Wijk (c) har lämnat in en motion med förslag att Teknik- och servicenämnden utreder möjligheten att få tillstånd belysning på GC-väg på
Norrevång.
Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till teknikoch servicenämnden för yttrande.
Föreligger nu yttrande från Teknik- och servicenämnden. Nämnden
föreslår att motionen skall anses besvarad.
Beslutsunderlag
Teknik- och servicenämndens protokoll 2008-01-07, § 6.
Motion från Patrik Wijk (c), daterad 2007-08-08.
Yrkande
Karl-Erik Kruses (s) och Gunnar Bengtssons (s) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Med hänvisning till inkommet yttrande från Teknikoch servicenämnden anses motionen besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Med hänvisning till inkommet yttrande från Teknik- och servicenämnden anses motionen besvarad.
Expediering
Patric Wijk (c)
Teknik- och servicenämnden
Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)
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§ 37

Redovisning av delegeringsbeslut m m
./1

Föreligger förteckning över handlingar 2008-01-01 – 01-31 enligt bilaga 1
till detta protokoll.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut och övriga handlingar,
2008-01-01--01-30.
Kommunstyrelsens beslut
• Redovisningen av delegeringsbeslut och övriga handlingar,
2008-01-01 – 01-30, godkännes.
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