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Kommunhuset, kl 13.30 –17.00
Karl-Erik Kruse (S), ordf
Christer Laurell (C), 2:e v ordf
Leif Hägg (M), 1:e v ordf
Gunnar Bengtsson (S), §§ 18-24
Agnetha Persson (C)
Ingrid Ekström (SD), tjg ers för Sven-Inge Dahlman (SD)
Birgitta Jönsson (S)
Hjördis Nilsson (FP)
Charlotte Wachtmeister (M)
Bo Håkansson (S)
Karl-Erik Karlsson (KD)
Krister Olsson (S), tjg ers för Gunnar Bengtsson (S), §§ 25-28
Se vidare sid 2)

Övriga deltagare

Kommunchef Åsa Ratcovich, nämndsadministratör Britta Fremling
Se vidare sid 2)

Utses att justera

Leif Hägg

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration, 2009-02-10, kl 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Leif Hägg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Britta Fremling
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Icke tjänstgörande ersättare
Lillemor Gisselbrecht (S)
Karin Wigrup (C)
Fredrik Jönsson (M)
Krister Olsson (S), §§ 18-24
Stefan Andersson (S)
Torbjörn Ekelund (FP)
Torsten Vigre (M)
Anneli Persson (S)
Jenny Wenhammar (MP)
Övriga närvarande
Informationsansvarig Inga-Lill Olsson, § 18
Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 18-25
Personalchef Paul Eklund, §§ 18-24
Teknik- och servicechef Bengt Lindvall, §§ 18-19
Socialchef Lars Wästberg, §§ 18-26
Ekonom Petra Malmgren, §§ 19-24
Kultur- och utbildningschef Kerstin Lingebrant, §§ 19-28
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§ 18

Protokoll
• Plan- och strategiutskottet, 2009-01-28.
• Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund, 2008-12-09
• Skåne Nordväst samarbetskommittén, 2008-12-05.
• Vegeåns Service AB, 2008-11-26.
• Region Skåne, Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne, besök i
Svalövs kommun 2008-12-02.
• Projekt Söderåstrafiken, 2009-01-15
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.
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§ 19

Information
Befolkningsutveckling
• Preliminär befolkningsstatistik per den 30 november 2008, 13 170 pers (Dnr 882008)
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
• Preliminärt bokslut 2008 för Svalövs kommun (Dnr 14-2009)
Personalpolitik
Personalchef Paul Eklund informerar om:
• Medarbetarundersökning i Svalövs kommun 2008 (Dnr 21-2009)
Övrigt
• Ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation
• Informationsinsatser för ny busslinje 230 (Dnr 260-2007)
• Tillväxtprogram för kommunens orter:
Workshop för kommunstyrelsen den 16 mars kl 9.00-12.00 (Dnr 329-2007)
• Rapport om konsumentrådgivning från Konsument Helsingborg, enligt gällande
avtal (Dnr 313-2008)
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.
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Dnr 33-2008

Uppföljning av plan för intern kontroll 2008
Sammanfattning
Kommunens ”Reglemente för intern kontroll” (KF 1996-12-16, § 179) anger att
nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av det interna
kontrollsystemet. Nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen till
kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen fastställde den 11 februari 2008, § 31, den interna
kontrollplanen för 2008 för den egna verksamheten. Planen består av två delar; dels
generella kontroller som alla nämnder ska ha med i sin plan, dels nämndsunika
kontroller för kommunstyrelsen.
Kommunförvaltningen Ekonomi redovisar nu resultatet från de kontroller som
genomförts enligt planen.
Det noteras att kommunstyrelsen också ska behandla planen för intern kontroll
2009.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Ekonomis uppföljning, daterad 2009-01-20.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-02-11, § 31.
Yrkande
Leif Hägg (M): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.

Expediering
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)
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Dnr 29-2009

Intern kontrollplan 2009 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunens ”Reglemente för intern kontroll” (KF 1996-12-16, § 179) anger att
nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av det interna
kontrollsystemet.
Kommunförvaltningen Ekonomi har tagit fram ett förslag till plan för intern
kontroll för kommunstyrelsen 2009. Planen består av två delar. Del A anger
kontroller som är generella för alla nämnder och som följs upp samordnat. Del B
anger kontroller som är unika för kommunstyrelsens verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Ekonomis plan, daterad 2009-01-27.
Yrkande
Leif Hägg (M): Kommunstyrelsen antar förslag till plan för intern kontroll för 2009
för kommunstyrelsen, daterad 2009-01-27.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen antar förslag till plan för intern kontroll för 2009 för
kommunstyrelsen, daterad 2009-01-27.

Expediering:
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)
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Dnr 53-2009

Årsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter 2008
Sammanfattning
Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt årsredovisningen för
kommunstyrelsens verksamheter 2008.
Nedan visas en sammanställning över det preliminära resultatet för 2008.
Verksamhet

Budget Prel bokslut Avvikelse
2008
2008
5 546
5 651
-105
8 297
7 949
348
5 286
4 348
938
8 839
8 622
217
-90
-307
217
53
0
53
2 559
2 592
-33
4 583
4 229
354
9 919
9 947
-28
44 992
43 031
1 961

Nämnds och styrelseverksamhet
Ledning / Utveckling
Kollektivtrafik
Ekonomi
Svalövs gymnasium
Anslag för oförutsedda behov
Fastigheter / Försäkringar
Personal
Administration och IT
Summa

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Ekonomis reviderade årsredovisning, daterad 2009-02-05
Kommunförvaltningen Ekonomis årsredovisning, daterad 2009-01-30.
Yrkande
Leif Hägg (M): Årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamheter 2008
godkänns och överlämnas till ekonomiberedningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
• Årsredovisningen för kommunstyrelsens verksamheter 2008 godkänns och
överlämnas till ekonomiberedningen.

Expediering:
Ekonomiberedningen
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-02-09

§ 23

Sida

8
(18)

Dnr 28-2009

Definitiv överföring av investeringsanslag för
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 december 2008, § 151, om preliminär
överföring av investeringsanslag från 2008 till 2009. Kommunstyrelsen medgavs
genom beslutet preliminär överföring med 6 130 000 kr.
Kommunförvaltningen Ekonomi redovisar nu begäran om definitiv överföring av
investeringsanslag för kommunstyrelsens verksamheter. De projekt inom vilka
anslag förslås föras över till 2009 är desamma som i den preliminära
redovisningen. Den sammanlagda summan har dock ökat till 6 715 000 kr.
Det noteras att Kommunförvaltningen Ekonomi ska informera kommunfullmäktige
om definitiva summor för samtliga kommunens nämnder senast i mars 2009.
Kommunfullmäktige fattar då kompletterande beslut om den sammanlagda
summan överstiger den preliminära eller om nya objekt tillkommit.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Ekonomis sammanställning, daterad 2009-01-26.
Yrkande
Leif Hägg (M): Kommunstyrelsen godkänner definitiv överföring av
investeringsanslag om 6 715 000 kr och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen godkänner definitiv överföring av investeringsanslag om
6 715 000 kr och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för slutligt
ställningstagande.

Expediering
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)
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§ 24

Dnr 405-2008

Igångsättningstillstånd för investeringar 2009
Sammanfattning
Av budget 2009 framgår att kommunstyrelsen ska fatta beslut om
igångsättningstillstånd för alla investeringar som ska genomföras under året. Detta
innebär att respektive nämnd måste ha ett godkännande av kommunstyrelsen innan
en investering får påbörjas. Det gäller även sådana anslag som överförs från 2008
till 2009.
Följande begäran om igångsättningstillstånd har kommit in till kommunstyrelsen
inför mötet i februari:
Nämnd

Datum
för
beslut i
nämnd
Kultur- och
2009-01utbildning
21
Kultur- och
2009-01utbildning
21
Kultur- och
2009-01utbildning
21
Kultur- och
2009-01utbildning
21
Kultur- och
2009-01utbildning
21
Miljö-, bygg- och 2008-12räddning
17
Kommunstyrelse
Kommunstyrelse
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service

Projekt

Investeringssumma, tkr

Driftskostnad
2009, tkr

IT-utrustning

400

76

Utemiljö o
lekredskap
Röstångabadet

800

99

250

-67

Inventarier diverse

1.000

123

Båghallen Svalöv

800

59

Larmställ

250

31

IT investeringar
Busshållplats, Norra
Svalöv
2009-02- Ombyggnad av hårt
02
slitna asfaltgator
2009-02- Tillgänglighetsplan
02
2009-02- Upprustning
02
lekplatser
2009-02- Omstrukturering
02
parkmark
2009-02- Parkgång Svalöv
02
längs bäcken

800
500

152
19

500

19

450

22

500

37

500

19

350

14

→
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Nämnd

Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Teknik- och
service
Summa

Datum
för
beslut i
nämnd
2009-0202
2009-0202
2009-0202
2009-0202
2009-0202
2009-0202
2009-0202
2009-0202
2009-0202

Projekt

Parkgång Svalöv
Norra Västervång
Utredning framtida
projekt
Vattenborra
Röstånga
Utj spillvattenflöde i
Röstånga
Vattenledning
Billeberga
Förbättringsåtg VA
Teckomatorp
Utredning framtida
projekt VA
Div arbete VAverken
Mätbrunnar vatten

Investeringsbelopp, tkr

Driftskostnad
2009, tkr

100

4

200

8

400

27

350

20

300

10

300

13

150

29

500

22

300

13

9 700

749

Det noteras att kultur- och utbildningsnämnden den 21 januari 2009 också
beslutade om att skriva till kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd för
investeringar i idrottshallarna i Svalöv och i Björkhäll, Röstånga. Dessa båda
investeringar påbörjades dock redan 2008 och behöver inget igångsättningstillstånd
nu.
Avsikten är att ansökningar av igångsättningstillstånd ska behandlas i
kommunstyrelsen varannan månad under 2009. Ärendet planeras följaktligen att
tas upp till ny behandling på sammanträdet i april.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Ekonomis reviderade skrivelse, daterad 2009-02-04.
Kommunförvaltningen Ekonomis skrivelse, daterad 2009-01-25.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Gunnar Bengtsson (S): ·Kommunstyrelsen medger
igångsättningstillstånd för investeringsprojekten enligt bilagorna 1-3, 5-6, 8-11, 13
och 15-22. · Kommunstyrelsen medger igångsättningstillstånd med 500 000 kr av
begärda 1 000 000 kr för kultur- och utbildningsnämndens investering ”Inventarier
diverse” enligt bilaga 4. Återstående belopp behandlas i samband med
igångsättningstillstånd för ny förskola. · Kommunstyrelsen avvaktar med
igångsättningstillstånd för kommunstyrelsens ”IT investeringar centralt” enligt
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bilaga 7. · Kommunstyrelsen återremitterar teknik- och servicenämndens begäran
för investering ”Omstrukturering parkmark” enligt bilaga 12 för komplettering.
· Kommunstyrelsen avvaktar med igångsättningstillstånd för teknik- och
servicenämndens investering ”Parkgång Svalöv norra Västervång” enligt bilaga 14.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt dessa.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen medger igångsättningstillstånd för investeringsprojekten enligt
bilagorna 1-3, 5-6, 8-11, 13 och 15-22.
• Kommunstyrelsen medger igångsättningstillstånd med 500 000 kr av begärda
1 000 000 kr för kultur- och utbildningsnämndens investering ”Inventarier diverse”
enligt bilaga 4. Återstående belopp behandlas i samband med
igångsättningstillstånd för ny förskola.
• Kommunstyrelsen avvaktar med igångsättningstillstånd för kommunstyrelsens
”IT investeringar centralt” enligt bilaga 7.
• Kommunstyrelsen återremitterar teknik- och servicenämndens begäran för
investering ”Omstrukturering parkmark” enligt bilaga 12 för komplettering.
• Kommunstyrelsen avvaktar med igångsättningstillstånd för teknik- och
servicenämndens investering ”Parkgång Svalöv norra Västervång” enligt bilaga 14.

Expediering:
Samtliga berörda nämnder
Samtliga berörda nämndsansvariga chefer
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)
Kommunförvaltningen Administration (MAN)
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Dnr 34-2009

Handlingsplan för näringslivsarbete 2009
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.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2008, § 32, att utifrån detta fastställa
en handlingsplan för FöretagsAlliansen och att överlämna den till föreningen för
genomförande. FöretagsAlliansen beviljades samtidigt 2 142 000 kr för
genomförande av handlingsplanen.
Kommunförvaltningen Utredning & Utveckling har tagit fram förslag till
handlingsplan för 2009. Förvaltningen bedömer att 2008 års inriktning kan vara
den fortsatta grunden för näringslivsarbetet och föreslår därför att en revision av
2008 års plan utgör handlingsplan för 2009.
Medel för genomförande av handlingsplanen finns inarbetade i kommunstyrelsens
budget för 2009.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Utredning & Utvecklings förslag till handlingsplan, daterad
2009-01-27.
Yrkanden
Gunnar Bengtsson (S), Leif Hägg (M) och Hjördis Nilsson (FP): · Förslag till
handlingsplan, daterad 2009-01-28, godkänns och överlämnas för genomförande
till FöretagsAlliansen. · FöretagsAlliansen beviljas 2 195 550 kr för genomförande
av handlingsplanen.
Christer Laurell (C): Bifall till Gunnar Bengtssons m fl yrkande med följande
tilläggsförslag: Under rubriken Företagsaktiviteter, första stycket, ska texten
kompletteras så att den får följande lydelse ”Företagsbesöken från kommunens
politiker och tjänstemän är mycket uppskattade. Vid dessa besök får företagarna en
möjlighet att i direkt dialogform ställa frågor och komma med förslag och
synpunkter – input som är mycket viktig i kommunens utvecklingsarbete samt i
samverkan med kommunens vänorter.”
→
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Leif Hägg (M): Avslag på Christer Laurells (C) tilläggsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Christer Laurells tilläggsförslag, och finner
att kommunstyrelsen beslutat avslå detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
• Förslag till handlingsplan, daterad 2009-01-28, godkänns och överlämnas för
genomförande till FöretagsAlliansen.
• FöretagsAlliansen beviljas 2 195 550 kr för genomförande av handlingsplanen.

Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH, TAM)
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
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Dnr 458-2007

Bildande av gemensamt miljöförbund för Bjuv, Klippan, Perstorp,
Svalöv och Örkelljunga – Söderåsens miljöförbund
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2008, § 42, att ställa sig bakom den
avsiktsförklaring som tagits fram kring gemensam miljötillsyn av kommunerna i
6 K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga).
Samtliga kommuner utom Åstorps kommun har beslutat ställa sig bakom
avsiktsförklaringen.
En politisk styrgrupp har för övriga kommuners räkning arbetat fram underlag för
beslut kring inrättande av Söderåsens miljöförbund.
Det noteras att miljö-, byggnads- och räddningsnämnden i Svalövs kommun
behandlat ärendet i samband med att kommunfullmäktige fattade
inriktningsbeslutet om deltagande i miljöförbundet (se miljö-, byggnads- och
räddningsnämndens protokoll 2008-01-23, § 6). Vidare noteras att
kommunfullmäktige vid behandlingen av ärendet i februari 2009 ska fatta beslut
om representanter för Svalövs kommun i den interrimsstyrelse som enligt förslaget
ska inrättas från och med den 1 maj för att leda arbetet inför den nya
organisationen.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag inför bildande av miljöförbund, daterat 2009-01-15, innehållande
samverkansavtal (bil. 1), förbundsordning (bil. 2), reglemente (bil. 3), förslag till
medlemsbidrag och budget (bil.4) samt förslag till taxa (bil. 5).
Protokoll från MBL-förhandling enl § 11 kring övergång av
miljöinspektörstjänster, daterat 2009-01-29.
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-03-31, § 42.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-03-17, § 43.
Protokoll från MBL-förhandling enl § 11, daterat 2008-03-17.
Skrivelse från SKTF, daterad 2008-03-05.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2008-01-23, § 6.
Avsiktsförklaring gällande gemensam miljötillsyn mellan kommunerna Bjuv,
Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga daterad 2007-11-15.
Styr- och ledningsgruppens för samverkansprojektet 6K sammanträdesprotokoll
2007-11-15.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Krister Olssons (S), Bo Håkanssons (S), Hjördis Nilssons
(FP), Karl-Erik Karlssons (KD) och Christer Laurells (C) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: Förslaget till reglemente för Söderåsens miljöförbund, § 9,
revideras redaktionellt till följande lydelse: Om ordförande och vice ordförande
Justerandes sign
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samtidigt är förhindrade att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Leif Häggs (M), Karl-Erik Kruses (S), Krister Olssons (S), Bo Håkanssons (S),
Hjördis Nilssons (FP), Karl-Erik Karlssons (KD) och Christer Laurells (C) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: · Svalövs kommun beslutar att som
medlemskommun delta i bildandet av Söderåsens Miljöförbund, med
förbundsbildning från och med den tidpunkt då förbundsordning antagits av
samtliga medlemskommuners fullmäktige. · Verksamhetsöverföring till
miljöförbundet sker den 1 september 2009. · En interimsstyrelse inrättas från den 1
maj 2009 för att leda arbetet inför den nya organisationen. · Svalövs kommun utser
NN och NN till ledamöter och NN och NN till ersättare i interimsstyrelsen, där en
ledamot och en ersättare skall representera majoritet och motsvarande för
opposition. · Svalövs kommun antar samverkansavtal, förbundsordning och
reglemente. · Svalövs kommun antar förslag till medlemsbidrag samt budgetförslag
där båda ska tillämpas proportionellt med fyra tolftedelar för 2009. · Svalövs
kommun antar förslag till taxa för förbundet. · Besluten enligt ovan förutsätter
likalydande beslut i alla medlemskommuner för att gälla. · Kommunstyrelsen
medges rätt att fatta kompletterande beslut i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på förslaget till beslut i kommunstyrelsen och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget till beslut i
kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
• Förslaget till reglemente för Söderåsens miljöförbund, § 9, revideras redaktionellt
till följande lydelse: Om ordförande och vice ordförande samtidigt är förhindrade
att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern
äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Svalövs kommun beslutar att som medlemskommun delta i bildandet av
Söderåsens Miljöförbund, med förbundsbildning från och med den tidpunkt då
förbundsordning antagits av samtliga medlemskommuners fullmäktige.
• Verksamhetsöverföring till miljöförbundet sker den 1 september 2009.
• En interimsstyrelse inrättas från den 1 maj 2009 för att leda arbetet inför den nya
organisationen.
• Svalövs kommun utser NN och NN till ledamöter och NN och NN till ersättare i
interimsstyrelsen, där en ledamot och en ersättare skall representera majoritet och
motsvarande för opposition.
→
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• Svalövs kommun antar samverkansavtal, förbundsordning och reglemente.
• Svalövs kommun antar förslag till medlemsbidrag samt budgetförslag där båda
ska tillämpas proportionellt med fyra tolftedelar för 2009.
• Svalövs kommun antar förslag till taxa för förbundet.
• Besluten enligt ovan förutsätter likalydande beslut i alla medlemskommuner för
att gälla.
• Kommunstyrelsen medges rätt att fatta kompletterande beslut i ärendet.

Expediering:
Kommunförvaltningen Miljö (TSA)
Kommunerna i miljösamarbetet
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Dnr 418-2008

Revisionens granskning av Linåkerskolan Granskningsrapport 3/2008
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Svalövs kommun genomfört en
granskning av Linåkerskolans resultat, arbetssätt, kvalitetsarbete, ledning och
styrning. Revisorerna har önskat svar på hur nämnden tänker utveckla sina
uppföljningsrutiner för de brister som framkommer i granskningen samt en
beskrivning av hur bristerna ska åtgärdas.
Kultur- och utbildningschef Kerstin Lingebrant har skrivit ett yttrande över
rapporten. Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat rapporten på
sammanträdet den 21 januari 2009, § 6, och beslutat anta yttrandet som sitt eget.
Revisorernas rapport och nämndens yttrande skickas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för information.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2009-01-21, § 6.
Revisorernas granskning, daterad oktober 2008.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Bo Håkansson (S) och Hjördis Nilsson (FP):
Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt detta.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Informationen noteras.

Expediering:
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur och utbildning (KET)
Revisorerna i Svalövs kommun
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§ 28

Redovisning av delegeringsbeslut m fl handlingar
Föreligger förteckning över handlingar enligt bilaga 1) till detta protokoll.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut och övriga handlingar, 2008-12-24 – 2009-01-28
Kommunstyrelsens beslut
• Redovisningen av delegeringsbeslut och övriga handlingar, bilaga 1), godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

