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Kommunhuset, kl 13.30 – 16.35
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)
Anna Klemm (s)
Karl-Erik Karlsson (kd)
Se vidare sid 2

Övriga deltagare

Kommunchef Åsa Ratcovich, Adm chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson, Informationsansv. Inga-Lill E Olsson
Kommunjurist Anne Zeift, Teknik- och servicechef Bengt Lindvall, §§ 81 - 91

Utses att justera

Gunnar Bengtsson

Justeringens tid och plats

2008-05-12, kl 16.00, Kommunförvaltningen Administration
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-05-12

Anslaget under tiden

2008-05-14 – 06-05

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Kommunförvaltningen Administration

Michael Andersson

Utdragsbestyrkande

§§ 81 - 101

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-05-12

Ej tjänstgörande ersättare:
Lillemor Gisselbrecht (s)
Karin Wigrup (c), §§ 81 - 96
Krister Olsson (s)
Stefan Andersson (s)
Torbjörn Ekelund (fp)
Torsten Vigre (m)
Rolf Jonsson (mp)
Övriga:
Förvaltningschef Nils-Ingvar Ekholm, AB SvalövsBostäder, § 87
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§ 81

Upprop
Upprop förrättas av Michael Andersson, Kommunförvaltningen Administration.

Justerandes sign
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§ 82

Protokoll
• Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-04-30 och 2008-05-07.
• Ekonomiberedningens protokoll 2008-04-21.
• LKS Gymnasieförbund direktion protokoll 2008-03-06
• Kommunförbundet Skåne, styrelsen 2008-02-15
• Sydvatten AB, ägarträff 2008-03-28
• LSR Renhållning styrelsen 2008-04-07
• 6K, styr- och ledningsgruppen 2008-04-09
• Projekt Söderåstrafiken ledningsgruppen 2008-04-22
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign
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§ 83

Information
Ekonomiärende
VD Peter Agardh, från Agenta Advisors AB, informerar om förslag till
Placeringspolicy – särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser.
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-05-12

§ 84

Sida

6
(36)

Dnr 484-2007

Budgetramar 2009, Ekonomisk Plan 2010-2011
Sammanfattning
Ekonomiberedningen beslutade den 21 april 2008 att föreslå Kommunfullmäktige
att anta förslag till budgetramar 2009 och ekonomisk plan för 2010-2011.
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas förslag till budgetramar 2009 och plan 2010-2011,
inkommet 2008-05-09.
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budgetramar 2009 och plan
2010-2011, inkommet 2008-05-09.
Socialdemokraternas och moderaternas förslag till budgetramar 2009 och plan
2010-2011, daterat 2008-04-29.
Ekonomiberedningens protokoll 2008-04-21, § 19.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson,
Kommunförvaltningen Ekonomi.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (s) och Leif Häggs (m) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Nytt
inriktningsmål för kommunstyrelsen: ”Kommunstyrelsen medges, om möjligt, låta
avyttra de fastigheter med byggnader som idag förvaltas av Kommunförvaltningen
Teknik & service i Svalövs kommun”.
Charlotte Wachtmeisters (m) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Ändring av
inriktningsmål för Kultur- och utbildningsnämnden, Kulturverksamheten från
”Svalövs kommun ska utvecklas till en intressant och spännande kommun med
bibliotek och kulturskola som en del i det kulturella utbudet” till ”Kommunens
kulturutbud ska utvecklas med bibliotek och Kulturskola i fokus”.
Karl-Erik Kruses och Leifs Häggs förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Föreliggande förslag till budgetramar 2009, ekonomisk plan 2010-2011, från
Ekonomiberedningen (Socialdemokraterna och Moderaterna) antas.
Christer Laurells (c) och Karl-Erik Karlssons (kd) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: I första hand: Bifall till Centerns och Kristdemokraternas
förslag till budgetramar 2009 och plan 2010-2011. I andra hand: Bifall till Centerns
och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden (bilaga 1).
Christer Laurell och Karl-Erik Karlsson: Avslag på Karl-Erik Kruses m fl yrkande.
Sven-Inge Dahlmans (sd) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budgetramar 2009 och plan 2010-2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sven-Inge Dahlman: Avslag på Karl-Erik Kruses m fl och Christer Laurells m fl
yrkanden.
Karl-Erik Kruse och Leif Hägg: Avslag på Christer Laurells m fl och Sven-Inge
Dahlmans yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl, Christer Laurells m fl
och Sven-Inge Dahlmans förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att
kommunstyrelsen antar Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut
i kommunstyrelsen avs nytt mål för kommunstyrelsen, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters förslag till
beslut i kommunstyrelsen avs nytt mål för kultur- och utbildningsnämnden, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på första punkten, avs folkhälsa och
utredning om biogasproduktion, i Centerns och Kristdemokraternas
andrahandsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen avslår den.
Ordföranden ställer därefter proposition på andra punkten, avs idrottshall Röstånga,
i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår den.
Ordföranden ställer därefter proposition på tredje punkten, avs räddningstjänsten i
Kågeröd, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår den.
Ordföranden ställer därefter proposition på fjärde punkten, avs vägtunnel i Tågarp,
i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår den.
Ordföranden ställer därefter proposition på femte punkten, avs fixar-Reino, i
Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår den.
Ordföranden ställer därefter proposition på sjätte punkten, avs investeringsanslag
för idrottshall i Röstånga, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden,
och finner att kommunstyrelsen avslår den.
Ordföranden ställer därefter proposition på sjunde punkten, avs investeringsanslag
för vägtunnel i Tågarp, i Centerns och Kristdemokraternas andrahandsyrkanden,
och finner att kommunstyrelsen avslår den.

Justerandes sign
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Ordföranden ställer slutligen proposition på åttonde punkten, avs
investeringsanslag för räddningstjänsten i Kågeröd, i Centerns och
Kristdemokraternas andrahandsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen avslår
den.
Kommunstyrelsens beslut
• Nytt inriktningsmål för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen medges, om
möjligt, låta avyttra de fastigheter med byggnader som idag förvaltas av
Kommunförvaltningen Teknik & service i Svalövs kommun.
• Ändring av inriktningsmål för Kultur- och utbildningsnämnden,
Kulturverksamheten från ”Svalövs kommun ska utvecklas till en intressant och
spännande kommun med bibliotek och kulturskola som en del i det kulturella
utbudet” till ”Kommunens kulturutbud ska utvecklas med bibliotek och
Kulturskola i fokus”.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Föreliggande förslag till budgetramar 2009, ekonomisk plan 2010-2011, från
Ekonomiberedningen antas.
Reservationer
Christer Laurell (c), Agnetha Persson (c) och Karl-Erik Karlsson (kd) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Christer Laurells m fl yrkanden.
Sven-Inge Dahlman (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Icke deltagande i beslut
Hjördis Nilson (fp) deltar icke i beslutet.
Expedieras:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

Justerandes sign
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Dnr 112-2008

Månadsuppföljning för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige per
den 31 mars 2008
Sammanfattning
Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt den ekonomiska uppföljningen
för kommunstyrelsens verksamheter per den 31 mars 2008.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, daterad 2008-04-09.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (s): Månadsuppföljning för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
per den 31 mars 2008 noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Månadsuppföljning för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige per den 31 mars
2008 noteras.
Expedieras:
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, ALO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 169-2008

Fördelning av centralt anslag för löneökningar 2008
Sammanfattning
I budgeten för 2008 har nämnderna kompenserats med 2,5 % generellt för väntade
löneökningar under 2008. Centralt anslogs ytterligare 9 200 000 kronor som skulle
delas ut till nämnderna när löneavtalen blivit klara.
Utfallet för de flesta organisationer är nu klart. I de fall förhandlingarna inte är
klara har en uppskattning gjorts. Kommunförvaltningen Ekonomi föreslår att
avtalen inom dessa områden inte väntas in, eftersom en utfördelning av
löneökningsanslag underlättar den ekonomiska uppföljningen av de olika
verksamheterna i kommunen.
Totalt sett hamnar löneökningarna på 11 562 00 kr. Det centrala anslaget räcker
därför inte utan 2 362 000 kr måste även tas från anslaget för strategisk reserv. I
anslaget strategisk reserv finns därefter 238 000 kr kvar.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Ekonomis tjänsteskrivelse, daterad 2008-04-25.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson,
Kommunförvaltningen Ekonomi.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse och Leif Hägg: Tilläggsanslag 2008 för ökade lönekostnader
fördelas till kommunens nämnder och styrelser enligt följande: Kommunstyrelsen
268 000 kr, Kultur- och utbildningsnämnden 3 933 000 kr, Teknik- och
servicenämnden 1 257 000 kr, Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 182 000
kr, Socialtjänstnämnden 338 000 kr resp Vård- och omsorgsnämnden 5 584 000 kr.
Beloppet finansieras genom 9 200 000 kronor ur centralt anslag för löneökningar
samt 2 362 000 kronor ur anslag för strategisk reserv.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Tilläggsanslag 2008 för ökade lönekostnader fördelas till kommunens nämnder
och styrelser enligt följande:
Kommunstyrelsen
Kultur- och utbildningsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 257 000 kr
182 000 kr
338 000 kr
5 584 000 kr

• Beloppet finansieras genom 9 200 000 kronor ur centralt anslag för löneökningar
samt 2 362 000 kronor ur anslag för strategisk reserv.
Expediering:
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
Samtliga nämnder och styrelser

Justerandes sign
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Dnr 76-2008

Hyreskontrakt för Svalöfs Gymnasium mellan Svalövs kommun
och Landskrona Kävlinge Svalöv Gymnasieförbund
Sammanfattning
Svalövs kommun äger sedan 1999 byggnader och mark som hyrs ut till Landskrona
Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund. Hyreskontraktet förlängs med två år i sänder
med två års uppsägningstid. Det gällande kontraktet omfattar både byggnader och
mark. Totalhyran uppgår till 5 905 000 kr/år.
Den pågående investeringen i Svalöfs gymnasium medför att hyreskontraktet måste
skrivas om per den 1 juli 2008. Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om de
principer som det nya avtalet ska bygga på.
Vidare beslutade Kommunfullmäktige i december 2007 att delar av kommunens
och AB Svalövslokaler fastigheter efter prövning och värdering om möjligt ska
säljas. Fastigheterna, som hyrs ut till gymnasieförbundet, kan då bli aktuella att
sälja.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Ekonomis tjänsteskrivelse med bilagor, daterad
2008-04-25.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-17, § 39.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-12-17, § 221.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson,
Kommunförvaltningen Ekonomi.
Yrkanden
Leif Hägg (m), Christer Laurell (c), Karl-Erik Karlsson (kd) och Hjördis Nilsson
(fp): Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Hyreskontrakt för lokal och Avtal
om jordbruksarrende fr o m 2008-07-01 med en total hyra och arrende räknat på
helår på 12 691 900 kr. Gymnasieförbundets föreslagna minskning av markarrende
för åren 2008-2009 godkänns p g a att man redan fattat beslut om elevpriser för
gymnasieutbildningarna. Detta innebär att rabatten på markarrendet uppgår till 152
950 kr år 2008 och 2009. Hyresobjekten Rönnetorp och Skogsgård skall tills vidare
ingå i hyreskontraktet. Svalövs kommun är dock positiv till en annan lösning i
framtiden om en ekonomiskt försvarbar lösning presenteras. Undertecknande av
avtalen sker enligt gällande beslut om firmateckning (Kommunstyrelsens beslut
2007-01-15, § 8).

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Hyreskontrakt för lokal och Avtal om
jordbruksarrende fr o m 2008-07-01 med en total hyra och arrende räknat på helår
på 12 691 900 kr.
• Gymnasieförbundets föreslagna minskning av markarrende för åren 2008-2009
godkänns p g a att man redan fattat beslut om elevpriser för
gymnasieutbildningarna. Detta innebär att rabatten på markarrendet uppgår till 152
950 kr år 2008 och 2009.
• Hyresobjekten Rönnetorp och Skogsgård skall tills vidare ingå i hyreskontraktet.
Svalövs kommun är dock positiv till en annan lösning i framtiden om en
ekonomiskt försvarbar lösning presenteras.
• Undertecknande av avtalen sker enligt gällande beslut om firmateckning
(Kommunstyrelsens beslut 2007-01-15, § 8).
Expediering:
Landskrona Kävlinge Svalöv kommunalförbund för gymnasieutbildning
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
AB SvalövsBostäder

Ajournering 15.10 – 15.25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-05-12

§ 88

Sida

14
(36)

Dnr 90-2008

Reviderad upphandlingspolicy för Svalövs kommun
Sammanfattning
Från och med den 1 januari 2008 gäller två nya lagar vid offentlig upphandling.
Detta innebär att kommunens befintliga inköpspolicy bör revideras.
Kommunförvaltningen Ekonomi har tagit fram ett förslag till reviderad
upphandlingspolicy för Svalövs kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad 2008-02-25
Förslag till reviderad upphandlingspolicy för Svalövs kommun daterad 2008-02-14
Yrkanden
Leif Häggs (m), Hjördis Nilssons (fp), Gunnar Bengtssons (s), Christer Laurells (c)
och Agnetha Perssons (c) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande
reviderade förslag till upphandlingspolicy för Svalövs kommun antas att gälla fr o
m den 1 juni 2008.
Hjördis Nilsson, Leif Hägg och Gunnar Bengtsson: Kommunförvaltningen uppdras
att utveckla punkt 3) Förhandlad upphandling, i syfte att tydliggöra
användningsområdet för Förhandlad upphandlad upphandling.
Christer Laurell (c) och Agnetha Persson (c): Avslag på Hjördis Nilssons m fl
yrkande avs beslut i kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hjördis Nilssons m fl förslag till beslut
i kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunförvaltningen uppdras att utveckla punkt 3) Förhandlad upphandling, i
syfte att tydliggöra användningsområdet för Förhandlad upphandling.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Föreliggande reviderade förslag till upphandlingspolicy för Svalövs kommun
antas att gälla fr o m den 1 juni 2008.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 02.16.731

Anslag för tillgänglighetsplanen 2008
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006 att fastställa Policy för ökad
tillgänglighet i Svalövs kommun, att gälla fr o m den 1 mars 2006.
Policyn innebär en redovisning av de hinder, som kan anses behöva åtgärdas för att
uppfylla statens krav på tillgänglighet till lokaler och offentliga platser. Till policyn
finns en handlingsplan, med prioriteringar och förslag till åtgärder och tidsplan.
Planen redovisar även bedömd kostnad för åtgärderna.
I budget 2008 finns ett belopp som kan fördelas till objekt i enlighet med planen.
Kultur- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i mars anhållit om medel
för ett antal objekt 2008.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad 2008-05-05
Teknik- och servicenämndens protokoll 2008-05-05, § 35, med tjänsteskrivelse
från Kommunförvaltningen Teknik & service, daterad 2008-04-24
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2008-03-05, § 19, med tjänsteskrivelse
från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad 2008-02-19
Yrkanden
Leif Hägg (m): Kultur- och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag för 2008
med 224 tkr för att genomföra åtgärder enl skrivelse. Nämnden ges rätt att
prioritera själv inom angiven summa.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
● Kultur- och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag för 2008 med 224 tkr för
att genomföra åtgärder enl skrivelse. Nämnden ges rätt att prioritera själv inom
angiven summa.
Expediering:
Kultur- och utbildningsnämnden
Teknik- och servicenämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
AB SvalövsLokaler
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-05-12

§ 90

Sida

17
(36)

Dnr 170-2008

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Alla kommunens nämnder ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. I planen kan man se om
handlingar av en viss typ ska sparas eller gallras, och var de finnas att ta del av.
Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens verksamheter, daterad
2008-04-29.
Yrkande
Leif Hägg (m): Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan fastställs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan fastställs.
Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH)
Kommunförvaltningen Administration (MAN, BRG)
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
Kommunförvaltningen Personal (CUR)

Justerandes sign
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Dnr 509-2003

En gemensam VA-organisation för Skåne NordVäst
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.
Kommunstyrelsen beslöt i februari 2008 att Svalövs kommun representeras genom
kommunstyrelsens ordförande i den politiska styrgrupp som skall bildas, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2008 att principiellt ställa sig bakom att
Svalövs kommun skall ingå i ett gemensamt VA-bolag i nordvästra Skåne, att
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, och slutligen
att när de samverkande kommunerna gemensamt arbetat fram ett förslag till VAorganisation jämte erforderliga handlingar skall dessa underställas
kommunfullmäktige för beslut.
Då det i nuläget inte är möjligt att fastställa exakt datum för Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps uppstart, då ett antal praktiska förutsättningar ännu inte är helt
klarlagda, kan det framöver komma att erfordras kompletterande beslut av de
samverkande kommunerna angående igångsättande av bolagets verksamhet. Såvitt
avser bildandet av den juridiska personen bedöms detta lämpligen ske genom att ett
registrerat lagerbolag förvärvas, vilket kapitaliseras genom nyemission i enlighet
med Aktieägaravtal och Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB. För det fall kommunfullmäktigeförsamlingarna, i de samverkande
kommunerna, beslutar att bli delägare i bolaget kommer förvärvet av lagerbolaget
att verkställas av Helsingborg stad. Målsättningen är att bolagets verksamhet skall
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starta under år 2009. I samband med uppstarten av bolagets verksamhet måste
dessutom erforderliga MBL-förhandlingar genomföras.
Kommunfullmäktige har att utse en styrelseledamot med en ersättare fr o m 1 juli
2008 och intill slutet av årsstämman 2011 samt ett ombud för kommunens aktier
med en ersättare för tiden intill dess fullmäktige väljer nytt ombud eller ersättare
Teknik- och servicechef Bengt Lindvall, kommunjurist Anne Zeift och
ekonomichef Jan Bengtsson har för Svalövs kommuns del medverkat i
handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll från genomförda MBL-förhandlingar 2008-05-09
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, daterad 2008-05-02, med bilagor
Aktieägaravtal och Ägardirektiv.
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-02-25, § 23
Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-11, § 23.
Teknik- och servicenämndens protokoll 2008-01-07, § 4.
Sammanträdesprotokoll från stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs kommun,
daterat 2007-12-06, § 547, med förslag till gemensam VA-organisation 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2004-01-13, § 5.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (s), Hjördis Nilsson (fp), Christer Laurell (c), Leif Hägg (m),
Gunnar Bengtsson (s) och Karl-Erik Karlsson (kd): Förslaget till Aktieägaravtal
revideras på så sätt att räntesatsen ändras till Stibor 1M +-0 % i § 11, andra stycket
(sid 7). Förslaget till Bolagsordning revideras på så sätt att texten i § 4 ändras till:
”Bolagets syfte är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i
kommunallagen (1991:900)…” (sid 12).
Karl-Erik Kruses (s), Hjördis Nilssons (fp), Christer Laurells (c), Leif Häggs (m),
Gunnar Bengtssons (s) och Karl-Erik Karlssons (kd) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Svalövs kommun tecknar bilagt förslag till Aktieägaravtal om
kommunal samverkan genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB och Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
AB (bilaga 1 och bilaga A). Bilagt förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes
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Vatten och Avlopp AB godkännes (bilaga B). Bilagt förslag till Ägardirektiv för
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB godkännes (bilaga 2). Svalövs kommun
förvärvar för en köpeskilling om 1.000.000 kronor 1.000 aktier i Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp AB. Om behov uppstår, lånar Svalövs kommun, mot
ränta motsvarande Stibor 1 M +/- 0 %, ut 660 000 kronor (50 kr x 13.200 invånare
) till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Svalövs kommuns ombud
instrueras att vid extra bolagsstämma 2008 fullfölja bolagsbildningen i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut samt att rösta för att stämman beslutar anta
upprättat förslag till Ägardirektiv. Kommunstyrelsen medges att, inom ramen för
ärendet, fatta övriga eventuellt erforderliga beslut för igångsättande av Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp AB. Samtliga beslut gäller under förutsättning av
samtliga samverkande kommuners fullmäktigeförsamlingars likalydande beslut och
genomförd MBL-process.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut
i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
● Förslaget till Aktieägaravtal revideras på så sätt att räntesatsen ändras till Stibor
1M +-0 % i § 11, andra stycket (sid 7).
● Förslaget till Bolagsordning revideras på så sätt att texten i § 4 ändras till:
”Bolagets syfte är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i
kommunallagen (1991:900)…” (sid 12).
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Svalövs kommun tecknar bilagt förslag till Aktieägaravtal om kommunal
samverkan genom samriskföretaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och
Avtal om förvärv av aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (bilaga 1
och bilaga A).
● Bilagt förslag till Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
godkännes (bilaga B).
● Bilagt förslag till Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
godkännes (bilaga 2).
● Svalövs kommun förvärvar för en köpeskilling om 1.000.000 kronor 1.000
aktier i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.
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● Om behov uppstår, lånar Svalövs kommun, mot ränta motsvarande Stibor 1 M
+/- 0 %, ut 660 000 kronor (50 kr x 13.200 invånare ) till Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopp AB.
● Svalövs kommuns ombud instrueras att vid extra bolagsstämma 2008 fullfölja
bolagsbildningen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att rösta för att
stämman beslutar anta upprättat förslag till Ägardirektiv.
● Kommunstyrelsen medges att, inom ramen för ärendet, fatta övriga eventuellt
erforderliga beslut för igångsättande av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.
● Samtliga beslut gäller under förutsättning av samtliga samverkande kommuners
fullmäktigeförsamlingars likalydande beslut och genomförd MBL-process.
Expediering:
Bjuvs kommun
Helsingborgs kommun
Landskrona kommun
Åstorps kommun
Teknik- och servicenämnden
Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
Kommunförvaltningen Administration (MAN, AZT)
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Dnr 37-2008

Rekrytering av personalchef
Sammanfattning
Rekrytering av personalchef har pågått inom kommunförvaltningen med
kommunstyrelsens plan- och strategiutskott som rekryteringsgrupp. Tjänsten har
varit utannonserad under perioden 18 januari – 8 februari 2008.
70 personer har anmält intresse för tjänsten, varav sju har kallats till intervju.
Plan- och strategiutskottet har vid sitt extra sammanträde den 7 maj föreslagit att
Paul Eklund anställes med förordnande som personalchef.
Beslutsunderlag
Protokoll från MBL-förhandling 2008-05-07
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-05-07, § 55
Skrivelse från Kommunförvaltningen, daterad 2008-05-06.
Yrkanden
Leif Hägg (m), Christer Laurell (c), Hjördis Nilsson (fp), Karl-Erik Kruse (s) och
Gunnar Bengtsson (s): Paul Eklund tillsvidareanställes i Svalövs kommun med
förordnande som personalchef fr o m den 1 augusti 2008. Förordnandet som
personalchef avser fem år och omförhandlas senast tre månader före avtalets
utgång.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
● Paul Eklund tillsvidareanställes i Svalövs kommun med förordnande som
personalchef fr o m den 1 augusti 2008.
● Förordnandet som personalchef avser fem år och omförhandlas senast tre
månader före avtalets utgång.
Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH)
Paul Eklund
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Dnr 86-2008

Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
Sammanfattning
Den 1 mars 2008 träder en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel i kraft. Genom lagen blir det tillåtet även för andra
näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Syftet med lagen är att öka
tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda dessa
produkter i samband med rökavvänjning.
Kommunerna ska kontrollera att den som säljer nikotinläkemedel följer lagens krav
om bland annat anmälan, egenkontroll, information och att försäljning inte sker till
personer under 18 år.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om hur tillsynen ska hanteras inom
kommunen. Socialtjänstnämnden föreslår i beslut den 22 april 2008 bland annat att
nämnden ska ansvara för kontrollen av försäljningen av nikotinläkemedel.
Beslutsunderlag
Socialtjänstnämndens protokoll 2008-04-22, § 29, med tjänsteskrivelse från
Kommunförvaltningen Socialt stöd, daterad 2008-04-14
SKL:s cirkulär 2008:21 - Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel.
Yrkanden
Leif Häggs (m), Karl-Erik Karlssons (kd), Agnetha Perssons (c) och Hjördis
Nilssons (fp) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Socialtjänstnämnden skall
vara den nämnd som har ansvaret för kontrollen av försäljning av nikotinläkemedel
i Svalövs kommun. En samordning av avgiften görs vad gäller tillsynen och
avgiftsuttaget vid folköls- och tobaksförsäljning. Ingen tillsynsavgift för försäljning
av nikotinhjälpmedel tas ut om näringsidkaren bedriver folköls- och
tobaksförsäljning. Bedrivs inte folköls- och/eller tobaksförsäljning är
tillsynsavgiften 200 kronor/år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Socialtjänstnämnden skall vara den nämnd som har ansvaret för kontrollen av
försäljning av nikotinläkemedel i Svalövs kommun.
• En samordning av avgiften görs vad gäller tillsynen och avgiftsuttaget vid
folköls- och tobaksförsäljning. Ingen tillsynsavgift för försäljning av
nikotinhjälpmedel tas ut om näringsidkaren bedriver folköls- och tobaksförsäljning.
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200 kronor/år.
Expediering:
Socialtjänstnämnden
Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG)
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Dnr 167-2008

Översyn av avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd
Sammanfattning
Svalövs kommun har sedan år 1996 haft samma avgifter för ansökan och tillsyn
av alkoholtillstånd.
Mot bakgrund av detta, samt jämförelser med andra kommuners avgifter, föreslår
Socialtjänstnämnden nu en höjning av avgifterna. De nuvarande avgifterna framgår
av underlaget från Kommunförvaltningen Socialt stöd.
Beslutsunderlag
Socialtjänstnämndens protokoll 2008-04-22, § 28, med skrivelse från
Kommunförvaltningen Socialt stöd, daterad 2008-04-10
Yrkanden
Leif Häggs (m), Agnetha Perssons (c) och Karl-Erik Karlssons (kd) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer avgifter för
alkoholstillstånd enligt följande: Nyansökningar: 5 000 kronor, Utvidgade tillstånd:
2 000 kronor, Utökade serveringstider: 2 000 kronor, Tillfälliga tillstånd,
allmänheten: 1 000 kronor, Tillfälliga tillstånd, slutna sällskap: 700 kronor, samt
Tillsyn: Ökning med 20 %
Avgifterna ska gälla från och med den 1 juni 2008.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Kommunfullmäktige fastställer avgifter för alkoholstillstånd enligt följande:

Nyansökningar: 5 000 kronor
Utvidgade tillstånd: 2 000 kronor
Utökade serveringstider: 2 000 kronor
Tillfälliga tillstånd, allmänheten: 1 000 kronor
Tillfälliga tillstånd, slutna sällskap: 700 kronor
Tillsyn: Ökning med 20 %
• Avgifterna ska gälla från och med den 1 juni 2008.
Expediering:
Socialtjänstnämnden
Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG)
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Dnr 157-2008

Ändring av valdistrikt i Svalövs kommun
Sammanfattning
Svalövs kommun har sedan tidigare varit indelad i tio valdistrikt. Valnämndens
ordförande har inför valet till Europaparlamentet i juni 2009 föreslagit vissa
ändringar av valdistriktsindelningen i Svalövs kommun. Enligt förslaget ska
kommunen fortsättningsvis bestå av följande åtta valdistrikt: Kågeröd-Stenestad,
Konga-Ask, Röstånga, Tågarp, Svalöv Norra, Svalöv Södra, Billeberga och
Teckomatorp-Norrvidinge. Sammanslagningarna föranleds huvudsakligen av för få
röstberättigade i de tidigare distrikten var för sig.
Två namnbyten förslås också för att förhindra att röstberättigade tar fel på distrikt i
Svalövs vallokal. De ny namn som föreslås är Svalöv Norra (tidigare: Svalöv) och
Svalöv Södra (tidigare: ”Tirup, Felestad och Svalöv”, samt del av Torrlösa).
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.
Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet om det finns särskilda skäl.
Länsstyrelsen i Skåne län fattar beslut om indelningen i valdistrikt på förslag från
kommunfullmäktige. Beslutet måste ha fattats senast den 1 december året före
valåret för att gälla vid nästa val.
Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2008-04-21, § 2.
Förslag till ändring av valdistrikt Svalövs kommun med kartor daterade 2008-0421.
Yrkanden
Leif Häggs (m), Gunnar Bengtssons (s), Sven-Inge Dahlmans (sd), Christer
Laurells (c), Karl-Erik Karlssons (kd) och Hjördis Nilssons (fp) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Följande justeringar görs i nuvarande indelning av valdistrikt:
Valdistrikten Norrvidinge och Teckomatorp slås samman och får namnet
Teckomatorp-Norrvidinge. Valdistriktet Torrlösa upplöses. Fastigheterna i
distriktet delas mellan valdistriktet Konga-Ask och valdistriktet ”Tirup-Felestad
och Svalöv”. Valdistriktet Svalöv byter namn till Svalöv Norra. Valdistriktet
”Tirup-Felestad och Svalöv” (med tillagda fastigheter från tidigare distrikt Torrlösa
enligt beslutspunkt 2) byter namn till Svalöv Södra. Fastigheten Knutstorp 5:17 (2
röstberättigade) flyttas från valdistriktet Kågeröd-Stenestad till valdistriktet KongaAsk. Fastigheten Norra Svalöv 21:146 (2 röstberättigande) flyttas från (föreslagna)
valdistriktet Svalöv Norra till (förslagna) valdistriktet Svalöv Södra. Indelningen i
valdistrikt i Svalövs kommun enligt ovanstående justeringar framgår av den till
skrivelsen bilagda kartan.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Följande justeringar görs i nuvarande indelning av valdistrikt:
1. Valdistrikten Norrvidinge och Teckomatorp slås samman och får namnet
Teckomatorp-Norrvidinge.
2. Valdistriktet Torrlösa upplöses. Fastigheterna i distriktet delas mellan
valdistriktet Konga-Ask och valdistriktet ”Tirup-Felestad och Svalöv”.
3. Valdistriktet Svalöv byter namn till Svalöv Norra.
4. Valdistriktet ”Tirup-Felestad och Svalöv” (med tillagda fastigheter från
tidigare distrikt Torrlösa enligt beslutspunkt 2) byter namn till Svalöv
Södra.
5. Fastigheten Knutstorp 5:17 (2 röstberättigade) flyttas från valdistriktet
Kågeröd-Stenestad till valdistriktet Konga-Ask.
6. Fastigheten Norra Svalöv 21:146 (2 röstberättigande) flyttas från
(föreslagna) valdistriktet Svalöv Norra till (förslagna) valdistriktet Svalöv
Södra.
• Indelningen i valdistrikt i Svalövs kommun enligt ovanstående justeringar
framgår av den till skrivelsen bilagda kartan.
Expediering:
Länsstyrelsen i Skåne län
Valnämnden
Kommunförvaltningen Administration (MAN, BRG)
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Dnr 182-2008

Årets Företagare 2007
Sammanfattning
Företagarna har anhållit om nominering av Årets Företagare 2007.
Årets Företagare är ett samarbete mellan Företagarna och landets kommuner att
lyfta fram de goda förebilderna bland kommunens företagare.
FöretagsAlliansen Näringsliv & Turism i Svalöv har nominerat företagarna bakom
Ekdahls Plåt AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse från FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för, inkommen 2008-05-09.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (s), Hjördis Nilsson (fp), Gunnar Bengtsson (s), Karl-Erik
Karlsson (kd), Christer Laurell (c) och Leif Hägg (m): Till Årets företagare 2007
föreslås till Företagarna Håkan Ekdahl och Camilla Persson, Ekdahls Plåt AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
● Till Årets företagare 2007 föreslås till Företagarna Håkan Ekdahl och Camilla
Persson, Ekdahls Plåt AB.
Expediering
Håkan Ekdahl
Camilla Persson
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
Företagarna
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Dnr 394-2007

Motion, Bostäder för personer med svårighet att få hyreskontrakt
Sammanfattning
Agnetha Persson (c) och Eva Olofsson (c) har lämnat in en motion med
förslag att:
•

Socialtjänstnämnden, med eller utan krav på borgensåtagande, i fortsättningen kan anvisa klienter till AB SvalövsBostäder för att i sin
eftervård få möjlighet att bo i sin hemkommun med nära kontakt med
Adato och Viva.

•

Svalövs kommun använder sig av möjligheten med statliga hyresgarantier, för att underlätta för dem som har svårt för att få ett eget
hyreskontrakt.

Motionen har remitterats av kommunstyrelsens ordförande till
Socialtjänstnämnden, AB SvalövsBostäder och Kommunstyrelsen. Nu föreligger
svar från samtliga remittenter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes yttrande, daterat 2008-03-20.
Socialtjänstnämndens protokoll 2008-02-19, § 12
Yttrande från AB SvalövsBostäder, daterat 2008-01-31
Motion från Agnetha Persson (c) och Eva Olofsson (c),
daterad 2007-10-03.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (s) och Gunnar Bengtssons (s) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar ordförandens förslag till yttrande som
sitt eget.
Karl-Erik Kruses (s) och Gunnar Bengtssons (s) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till inkomna
yttranden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
● Kommunstyrelsen antar ordförandens förslag till yttrande som sitt eget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-05-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Motionen anses besvarad med hänvisning till inkomna yttranden.
Expediering:
Agnetha Persson (c) och Eva Olofsson (c)
Socialtjänstnämnden
AB SvalövsBostäder
Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 168-2007

Motion, Barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning
Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion med
förslag att:
• Skapa underlag som beskriver regelverk för barntillsyn på obekväm arbetstid.
• Skapa underlag som ger uppfattning om kostnadsbilden för barntillsyn på
obekväm arbetstid till alla med behov.
• Föreslå på vilka enheter i kommunen, servicen med barnomsorgen på obekväm
arbetstid, kan erbjudas.
Enligt gällande delegeringsordning överlämnades motionen till Kultur- och
utbildningsnämnden för yttrande. Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari
2008 att återremittera ärendet till Kultur- och utbildningsnämnden, för att arbeta in
barnomsorg på obekväm arbetstid i budget 2009.
Kultur- och utbildningsnämnden har initierat frågan i budgetberedningen och
föreslår i sitt yttrande den 25 mars 2008 att kommunfullmäktige mot bakgrund av
detta ska besluta att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2008-04-02, § 32.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-01-14, § 15.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-08, § 130, med skrivelse från
kultur- och utbildningsnämndens ordförande, daterad
2007-11-01.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-06-14.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-06-25, § 117
Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad
2007-05-22.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (m) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot
bakgrund av yttrande från Kultur- och utbildningsnämnden, anses motionen
besvarad.
Hjördis Nilssons (fp) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters och Hjördis Nilssons
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Mot bakgrund av yttrande från Kultur- och utbildningsnämnden, anses motionen
besvarad.
Expedieras:
Hjördis Nilsson (fp)
Torbjörn Ekelund (fp)
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur- och utbildning (KET)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 117-2007

Motion, Ta bort enskild vårdnad som urvalskriterium
Sammanfattning
Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion med
förslag att kriteriet enskild vårdnad ska utgå när kommunen gör bedömningar om
stöd för barntillsyn på obekväm arbetstid. Detta urvalskriterium ska enligt förslaget
ersättas med kriteriet att barnet ska ha sitt huvudsakliga boende, enligt svensk
praxis, hos den förälder som inkommer med ansökan.
Enligt gällande delegationsordning har motionen remitterats till Kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde i
juni 2007, och föreslog Kommunfullmäktige att avslå den.
Ärendet bordlades på Kommunfullmäktiges sammanträden i augusti och september
2007. Den 29 oktober 2007 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet
till Kultur- och utbildningsnämnden med uppdrag att värdera förslaget i motionen
och återkomma med en bedömning huruvida förslaget kan tjäna som tydlig regel
vid områdeschefens bedömning eller inte.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2008-04-02, § 33.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-10-29 § 183.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-09-24, § 162.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-08-27, § 140.
Kommunstyrelsens protokoll 2007-08-13, § 179.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-06-07, § 90, med skrivelse från
Kommunförvaltningen Utredning och utveckling, daterad 2007-01-29.
Skrivelse från kultur- och utbildningsnämndens ordförande, daterad
2007-05-31.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-04-13.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-04-23, § 76.
Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad 2007-03-18.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (m) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot
bakgrund av yttrande från Kultur- och utbildningsnämnden, anses motionen
besvarad.
Hjördis Nilssons (fp) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters och Hjördis Nilssons
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-05-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Motionen anses vara besvarad mot bakgrund av föreliggande yttrande.
Expediering:
Hjördis Nilsson (fp)
Torbjörn Ekelund (fp)
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 347-2007

Motion, Inför kommunalt vårdnadsbidrag inom barnomsorgen
Sammanfattning
Aase Jönsson (kd) har lämnat in en motion med förslag om införande av
kommunalt vårdnadsbidrag inom barnomsorgen från och med den 1 juli 20098, i
enlighet med regeringens förslag.
Motionen har remitterats till Kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden
behandlade motionen vid sitt sammanträde den 8 november 2007, och föreslog
Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Nämndens ordförande menar i
sin bifogade skrivelse att kommunen bör avvakta med beslut tills regeringen fattat
beslut i frågan, och dessutom att de ekonomiska och organisatoriska
konsekvenserna behöver utredas.
Regeringen lämnade i mars 2008 en proposition till riksdagen med förslag till lag
om kommunalt vårdnadsbidrag. Enligt förslaget ska det bli möjligt för
kommunerna att införa vårdnadsbidrag från och med den 1 juli 2008.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-08, § 131.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-09-12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-09-24, § 168.
Aase Jönssons (kd) motion daterad 2007-09-10.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (m) och Karl-Erik Karlsson (kd): Ärendet återremitteras
till kultur- och utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Ärendet återremitteras till kultur- och utbildningsnämnden.
Expediering:
Aase Jönsson (kd)
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Redovisning av delegeringsbeslut m fl handlingar
Föreligger förteckning över handlingar enligt bilaga 2) till detta protokoll.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut och övriga handlingar, 2008-04-04 – 2008-0501.
Kommunstyrelsens beslut
• Redovisningen av delegeringsbeslut och övriga handlingar, bilaga x), godkännes

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

