Kommunstyrelsens
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Beslutande

Sammanträdesdatum

Sida

2009-03-30

1

Kommunhuset, kl 17.00 – 17.15
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)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Hjördis Nilsson (FP)
Charlotte Wachtmeister (M)
Bo Håkansson (S)
Karl-Erik Karlsson (KD)
Se vidare sid 2)

Övriga deltagare

Kommunchef Åsa Ratcovich
Adm.chef Michael Andersson
Informationsansvarig Inga-Lill E Olsson

Utses att justera

Gunnar Bengtsson

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration, 2009-04-02, kl 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Gunnar Bengtsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-03-30

Anslaget under tiden

2009-04-03 – 04-24

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Kerstin Tykesson Ganeteg
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44 - 45
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Icke tjänstgörande ersättare:
Karin Wigrup (C)
Fredrik Jönsson (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Svensson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Stefan Andersson (S)
Torbjörn Ekelund (FP)
Torsten Vigre (M)
Anneli Persson (S)
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§ 44

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Kommunförvaltningen
Administration.
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§ 45

Dnr 484-2007

Förslag till ny politisk organisation i Svalövs kommun
Sammanfattning
I samband med budgetberedningens arbete under hösten 2008 inleddes en
diskussion om ny politisk organisation i Svalövs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2008, § 174, att ge
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande i uppdrag att ta fram ett
förslag till ny politisk organisation.
Ett förslag till ny politisk organisation har nu tagits fram, efter diskussioner bland
annat i demokratiberedningen. Huvuddragen i förslaget sammanfattas nedan:
• Kommunfullmäktige ska vara den viktigaste politiska arenan
• Två ny beredningar – välfärdsberedning och samhällsbyggnadsberedning inrättas
och demokratiberedningen behålls
• Kultur- och utbildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd, teknik- och
servicenämnd och socialtjänstnämnd avvecklas
• Kommunstyrelsen har över verksamheten från de tidigare nämnderna
• Myndighetsnämnden för miljö-, byggnads- och räddningstjänst behålls
De uttalade politiska målen med förändringarna är:
• Tydligare politisk styrning där de olika nivåernas roller ska tydliggöras
• Helhetssyn (koncerntänkande)
• Fokus på långsiktiga strategier, måluppfyllelse och utveckling
• Medborgardialoger ska utvecklas
• Minska kostnader för ledning, administration och interna servicefunktioner
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, daterad 2009-03-16.
Kommunstyrelsens protkoll 2009-03-16, § 31.
Förslag till ny politisk organisation i Svalövs kommun, daterat 2009-03-06.
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-11-24, § 137.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-11-10, § 174.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Under förutsättning av fullmäktiges beslut om ny politisk
organisation, uppdras Kommunförvaltningen Administration att ta fram förslag till
reglementen samt beslut ang de aktuella fullmäktigeberedningarna, enl
kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40 för beslut vid kommunfullmäktiges
sammanträde, den 25 maj 2009. Kommunförvaltningen Administration uppdras att
ta fram förslag till nya delegeringsordningar för kommunstyrelsen och miljö-,
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byggnads- och räddningsnämnden. I det fall nya delegeringsordningar ej beslutats
per den 1 juli 2009, gäller tidigare delegeringsordningar fortsatt i tillämpliga delar.
Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande förslag,
daterat 2009-03-06, till politisk organisation fastställes att gälla fr o m den 1 juli
2009. P g a förändrad politisk organisation entledigas ledamöterna i kultur- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialtjänstnämnden, teknik- och
servicenämnden, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet, Pensionärsrådet samt
Rådet för funktionshindrade per den 30 juni 2009. Demokratiberedningen uppdras
ta fram förslag, i enlighet med förutsättningar i skrivelse daterad 2009-03-06, till
årsarvoden för presidiet i kommunfullmäktige, presidier i fullmäktigeberedningar
och presidier i utskott under kommunstyrelsen. Val till fullmäktigeberedningar och
utskott under kommunstyrelsen avses genomföras i kommunfullmäktige resp
kommunstyrelsen i maj månad, varför valberedningsnämnden uppmanas att
förbereda de aktuella valen.
Christer Laurell (C), Karl-Erik Karlsson (KD), Hjördis Nilsson (FP) och Sven-Inge
Dahlman (SD): Bifall till punkt 1) och 2) i Karl-Erik Kruses förslag till beslut i
kommunstyrelsen. Ändringsyrkande: Välfärdsberedningen utökas från 9 ledamöter
och 9 ersättare i föreliggande förslag till 11 ledamöter och 11 ersättare. I övrigt
bifall till Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl ändringsyrkande vad
avser utvidgning av välfärdsberedningen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden vad gäller förslag till
beslut i kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses yrkande vad gäller
förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Välfärdsberedningen utökas från 9 ledamöter och 9 ersättare i föreliggande
förslag till 11 ledamöter och 11 ersättare.
• Under förutsättning av fullmäktiges beslut om ny politisk organisation, uppdras
Kommunförvaltningen Administration att ta fram förslag till reglementen samt
beslut ang de aktuella fullmäktigeberedningarna, enl kommunfullmäktiges
arbetsordning, § 40 för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde, den 25 maj
2009.
• Kommunförvaltningen Administration uppdras att ta fram förslag till nya
delegeringsordningar för kommunstyrelsen och miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden. I det fall nya delegeringsordningar ej beslutats per den 1 juli
2009, gäller tidigare delegeringsordningar fortsatt i tillämpliga delar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

6 (6)

2009-03-30

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Föreliggande förslag, daterat 2009-03-30, till politisk organisation fastställes att
gälla fr o m den 1 juli 2009.
• P g a förändrad politisk organisation entledigas ledamöterna i kultur- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialtjänstnämnden, teknik- och
servicenämnden, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet, Pensionärsrådet samt
Rådet för funktionshindrade per den 30 juni 2009.
• Demokratiberedningen uppdras ta fram förslag, i enlighet med förutsättningar i
skrivelse daterad 2009-03-30, till årsarvoden för presidiet i kommunfullmäktige,
presidier i fullmäktigeberedningar och presidier i utskott under kommunstyrelsen.
• Val till fullmäktigeberedningar och utskott under kommunstyrelsen avses
genomföras i kommunfullmäktige resp kommunstyrelsen i maj månad, varför
valberedningsnämnden uppmanas att förbereda de aktuella valen.

Expediering:
Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga nämndsansvariga chefer
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