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Kommunhuset, kl 13.30 – 17.25
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)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Stefan Andersson (S), tjg ers för 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
Ekonomichef Jan Bengtsson, Adm. chef Michael Andersson
Teknik- och servicechef Bengt Lindvall, Informationsansv. Inga-Lill Olsson
Se vidare sid 2)

Utses att justera

Agnetha Persson

Justeringens tid och plats

2009-05-12, kl 16.00, Kommunförvaltningen Administration
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Agnetha Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunförvaltningen Administration
Britta Fremling
Utdragsbestyrkande

68 - 82

SVALÖVS KOMMUN
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Närvarande icke tjänstgörande ersättare:
Fredrik Jönsson (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Svensson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Anneli Persson (S)
Jenny A Wenhammar (MP)
Övriga:
VD Bo Gripsten, AB SvalövsLokaler, §§ 68 - 70
Lars Nymberg, CN-Gruppen AB, § 68 a
Mats Carlson,CN-Gruppen AB, § 68 a
Andreas Birgersson, Lundbergs & Partners AB, § 68 a

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (2)

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

3 (3)

2009-05-11

§ 68

Information
a) Försäljning av fastigheter
Lars Nymberg och Mats Carlson informerade om CN-Gruppen AB och planerad
försäljning av fastigheter.
Andreas Birgersson, Lundbergs & Partners AB, Svalövs kommuns ombud,
informerade därefter om försäljningsprocessen.
b) Övrig information
Befolkningsutveckling
• Preliminär befolkningsstatistik per den 28 februari (13 209 pers) (Dnr 130-2009)
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
• Pensioner i samband med Ädel-reformen m.m. (Dnr 115-2009)
Övrigt
• Rapport om konsumentrådgivning från Konsument Helsingborg (Dnr 35-2009)
Administrativ chef Michael Andersson informerar om:
• Tvist Svalövs kommun ./. ElTel Infranet Networks AB (Dnr 130-2000)
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-11

§ 69

Protokoll
• Plan- och strategiutskottet 2009-04-29
• FöretagsAlliansen, 2009-03-04.
• Projekt Söderåstrafiken, 2009-04-14.
• LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 2009-03-23.
• LKS Gymnasieförbund direktionen, 2009-02-26.
• LKS Gymnasieförbund direktionen, 2009-03-19.
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.
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§ 70

Dnr 405-2007

Försäljning av fastigheter
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade, efter förslag för kommunstyrelsens ordförande och dess
förste vice ordförande, den 3 december 2007, § 249, följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, att i samråd med AB SvalövsLokaler ta fram dels förslag på omfattningen
av försäljningen, dels förslag till försäljningsprocess.
Kommunfullmäktige fattade den 17 december 2007, § 211, följande beslut: 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 när avtalsförslag om
försäljning föreligger.
Kommunstyrelsen fattade den 11 februari 2008, § 30, följande 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.
Målsättningen med försäljningen är att minska kommunens finansiella risk och
stärka kommunens finansiella ställning, vilket framgår av skrivelse, daterad 200710-23, från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande.
Vad gäller de av kommunen ägda fastigheterna är det beståndet som uthyrt till
Landskrona Kävlinge Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildning och som
disponeras av Svalöfs gymnasium som är aktuellt, men även andra kommunägda
fastigheter som bedöms lämpliga, kan vara aktuella att bjudas ut till försäljning.
Under den av kommunstyrelsen beslutade styrgruppen, har en arbetsgrupp bildats
bestående av kommunchef Åsa Ratcovich, ekonomichef Jan Bengtsson,
administrativ chef Michael Andersson samt teknik- och servicechef Bengt Lindvall
från Svalövs kommun samt VD Bo Gripsten, fastighetschef Nils-Ingvar Ekholm
och ekonomichef Peter Eriksson från AB SvalövsLokaler. Kommunjurist Anne
Zeift och jurist Kristina Månsson har också varit knutna till arbetsgruppen.
Styrgruppen har beslutat att till försäljning utbjuda fastigheterna:
Från AB SvalövsLokaler fastigheterna S Svalöv 9:170 (centrumfastigheten), S
Svalöv 9:3 (Kvarnhuset, Mellanhuset och del av Magasinet), 9:6 (del av
Magasinet), Felestad 5:39 (Kullerstensgården), samt Felestad 5:65 (Scandiflex m
m).
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Från Svalövs kommun har styrgruppen att utbjuda fastigheterna i beståndet Svalöfs
gymnasium Södra Svalöv 9:220 (huvudbyggnaden), del av Felestad 18:2
(djurstallar m m), Södra Svalöv 9:63 (elevboenden Fridhemsgatan 3 och
Rönnebergsvägen 6), Södra Svalöv 9:133 (elevboende Luggudevägen 5) och
Felestad 27:49 (elevboende Energigatan 1 och Söderhus) och dessutom Svalöv
2:12 (Månsaboförrådet) till försäljning.
Upphandling av mäklare för försäljningen har genomförts och kontrakt tecknades
med Lundberg & Partners AB.
Styrgruppen har också låtit genomföra en utvärdering av nuvarande
fastighetsorganisation i Svalövs kommun. Utvärderingen presenterades
kommunstyrelsen som den 12 januari 2009, § 6, beslutade uppdra åt
kommunförvaltningen att tillsammans med AB SvalövsBostäder, ta fram förslag
för att utveckla nuvarande fastighetsorganisation enligt rekommendationerna i
rapporten från Solving Bohlin & Stömberg (sid 12-13). Uppdraget ska redovisas
senast den 30 juni 2009. Kommunfullmäktige noterade utvärderingen på
sammanträdet den 26 januari 2009, § 7.
Efter indikativa bud, möten och förhandlingar beslutade styrgruppen att avtal skulle
tecknas med CN Gruppen AB. Med förbehållet kommunfullmäktiges positiva
beslut undertecknades alla avtal tisdagen den 23 april i kommunhuset i Svalöv. En
handpenning har förts över till Svalövs kommun. Tillträde kommer att ske 1 juli
2009.
Försäljningssumman uppgår till 147 mnkr. Fastigheternas totala bokförda värden
per tillträdesdagen 1 juli 2009 är drygt 115 mnkr. Försäljningssumman avses att
användas till att betala av de lån, som tagits för att finansiera byggandet av de olika
fastigheterna samt några andra lån för att minska koncernens låneskuld och höja
soliditeten. Detta sker i enlighet med de finansiella mål, som kommunfullmäktige
antagit för 2009 års budget. Den officiella soliditeten (exkl pensionsskuld intjänad
före 1998) för Svalövs kommun ökar från 47 % till 63 %. Soliditeten för AB
Svalövslokaler ökar från 17 % till 26 %. Resultatet för Svalövs kommun förbättras
med cirka 1 mnkr per helår som en följd av lägre räntekostnader.
Bakom CN Gruppen AB finns investerare från Luxemburg. Investerarna avser
investera långsiktigt i fastigheter i Sverige, företädesvis med kommuner som
säljare och hyresgäster. Förvaltningen kommer att handhas av Lars Nymberg och
Mats Carlson. Man är intresserade av att förvärva ytterligare kommunala bestånd
med goda utvecklingsmöjligheter.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Gunnar Bengtsson (S), Leif Hägg (M), Hjördis Nilsson (FP),
Sven-Inge Dahlman (SD), Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Karlsson (KD)
och Bo Håkansson (S): Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras
kommunförvaltningen att tillsammans med AB SvalövsLokaler upprätta och låta
underteckna för genomförandet behövliga servituts- och nyttjanderättsavtal,
fastighetsregleringar m m.
Justerandes sign
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Karl-Erik Kruses (S), Gunnar Bengtssons (S), Leif Häggs (M), Hjördis Nilssons
(FP), Sven-Inge Dahlmans (SD), Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik
Karlssons (KD) och Bo Håkanssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Försäljningen enl upprättade avtal till CN Gruppen AB av AB SvalövsLokalers
fastigheter S Svalöv 9:170, S Svalöv 9:3, S Svalöv 9:6, Felestad 5:39, Felestad 5:65
samt Svalövs kommuns fastigheter inom Svalöfs gymnasium samt Svalöv 2:12 för
en total försäljningssumma om 147 mnkr godkänns.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Avslag på att
fastigheterna inom Svalöfs gymnasium försäljes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande vad gäller förslag
till beslut i kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande och
Christer Laurells avslagsyrkande, vad gäller beslut i kommunfullmäktige, och
finner att kommunstyrelsen antar Karl-Erik Kruses m fl yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
● Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras
kommunförvaltningen att tillsammans med AB SvalövsLokaler upprätta och låta
underteckna för genomförandet behövliga servituts- och nyttjanderättsavtal,
fastighetsregleringar m m.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Försäljningen enl upprättade avtal till CN Gruppen AB av AB SvalövsLokalers
fastigheter S Svalöv 9:170, S Svalöv 9:3, S Svalöv 9:6, Felestad 5:39, Felestad 5:65
samt Svalövs kommuns fastigheter inom Svalöfs gymnasium samt Svalöv 2:12 för
en total försäljningssumma om 147 mnkr godkänns.
Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Christer Laurells yrkande.
Expediering:
CN Gruppen AB
AB SvalövsLokaler

Ajournering 15.15 – 15.30
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§ 71

Dnr 419-2008

Chefsbefattningar, ansvarsområden, uppdrag, ledarskapskriterier
och förordnande i den nya förvaltningsorganisationen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 32, att en ny politisk
organisation för Svalövs kommun ska träda i kraft den 1 juli 2009.
Med anledning av detta har kommunen också fr o m halvårsskiftet en ny
förvaltningsorganisation som understödjer arbetssätt, ambition och är nära
sammankopplad med den nya politiska organisationen.
Utifrån den strukturen för förvaltningsorganisationen som kommunstyrelsen
tidigare godkänt, föreslår kommunchef Åsa Ratcovich sex chefsbefattningar,
ledarskapskriterier, ansvarsområden och uppdrag under kommunchefen.
Samtliga sex föreslagna chefer har sedan tidigare varit verksamma som chefer i
Svalövs kommun. Förslaget är MBL-förhandlat den 27 april 2009 utan erinringar.
Beslutsunderlag
Kommunchefens förslagsskrivelse, daterad 2009-04-20.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-03-16, § 32.
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30, § 32.
Yrkanden
Leif Hägg (M), Karl-Erik Karlsson (KD), Gunnar Bengtsson (S), Hjördis Nilsson
(FP) och Christer Laurell (C): Förvaltningsorganisationens chefsbefattningar;
kvalitetschef/myndighetschef, teknik- och servicechef, produktionschef,
samhällsbyggnadschef, räddningschef och stabschef godkänns.
Uppdragsbeskrivning och ledarskapskriterier för chefsbefattningarna, enligt
skrivelse daterad 2009-04-20, godkänns. Från och med 2009-07-01 förordnas
Kerstin Lingebrant som kvalitetschef/myndighetschef, Bengt Lindvall som teknikoch servicechef, Lars Wästberg som produktionschef, Tommy Samuelsson som
samhällsbyggnadschef och Paul Eklund som stabschef. Tidigare ingångna
anställningsavtal och villkor ska gälla.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
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Kommunstyrelsens beslut
• Förvaltningsorganisationens chefsbefattningar; kvalitetschef/myndighetschef,
teknik- och servicechef, produktionschef, samhällsbyggnadschef, räddningschef
och stabschef godkänns.
• Uppdragsbeskrivning och ledarskapskriterier för chefsbefattningarna, enligt
skrivelse daterad 2009-04-20, godkänns.
• Från och med 2009-07-01 förordnas Kerstin Lingebrant som
kvalitetschef/myndighetschef, Bengt Lindvall som teknik- och servicechef, Lars
Wästberg som produktionschef, Tommy Samuelsson som samhällsbyggnadschef
och Paul Eklund som stabschef. Tidigare ingångna anställningsavtal och villkor ska
gälla.
Expediering:
Samtliga chefer med förordnande enligt beslutet
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Dnr 188-2009

Reglementen för kommunstyrelsen, miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden, Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 32, att en ny politisk
organisation för Svalövs kommun ska träda i kraft den 1 juli 2009.
Med anledning av detta har Kommunförvaltningen Administration tagit fram
reviderade reglementen för kommunstyrelsen samt miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden.
Reglementen för de nyinrättade organen Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer har
också utarbetats.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2009-04-30.
Förslag till reglemente för miljö-, byggnads- och räddningsnämnden, daterat 200904-30.
Förslag till reglemente för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete,
daterat 2009-04-30
Förslag till reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterat
2009-04-30
Yrkanden
Leif Hägg (M), Hjördis Nilsson (FP), Gunnar Bengtsson (S), Bo Håkanssson (S),
Karl-Erik Karlsson (KD) och Christer Laurell (C): Reglementet för
kommunstyrelsen, § 25, första meningen, ”Ersättare ska närvara vid ett utskotts
sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra” ändras till:
”Ersättare som inte tjänstgör, har rätt att delta i överläggningarna och att få sin
mening antecknad till protokollet”. Andra meningen i § 25 stryks.
Karl-Erik Karlsson (KD) och Christer Laurell (C): § 7 i kommunstyrelsens
reglemente ändras på så sätt att kallelsen skall tillställas varje ledamot m fl senast 6
(i stället för 4) dagar före sammanträdesdagen.
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C): I reglementet för Rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete lyfts de två sista meningarna upp i
brödtexten. På tre ställen stryks ordet ”också”. En punkt läggs till: ”● arbeta för en
trygg och brottsfri miljö”.
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C): I § 4 ersätts ordet ”minoriteten” med
”oppositionen”.
Justerandes sign
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Karl-Erik Karlsson (KD) och Christer Laurell (C): § 5 i reglementet för Rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete ändras från två till ett sammanträde i
anslutning till budget.
Leif Häggs (M), Hjördis Nilssons (FP), Gunnar Bengtssons (S), Bo Håkansssons
(S), Karl-Erik Karlssons (KD) och Christer Laurells (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, miljö-,
byggnads- och räddningsnämnden, Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterade 2009-04-30,
antas. Samtliga reglementen ska gälla fr o m den 1 juli 2009.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Leif Häggs m fl yrkande vad gäller beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Karlssons m fl yrkande, vad gäller
antalet dagar för utskick av handlingar till kommunstyrelsen, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer så proposition på Agnetha Perssons m fl första yrkande vad
gäller reglementet för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer så proposition på Agnetha Perssons m fl andra yrkande vad
gäller reglementet för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Karlssons m fl yrkande avs
antal sammanträden med Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete i
samband med budget, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Leif Häggs m fl yrkande avs beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Reglementet för kommunstyrelsen, § 25, första meningen, ”Ersättare ska närvara
vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra”
ändras till: ”Ersättare som inte tjänstgör, har rätt att delta i överläggningarna och att
få sin mening antecknad till protokollet”. Andra meningen i § 25 stryks.
I reglementet för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande, § 4, ersätts ordet
”minoriteten” med ”oppositionen”.
§ 5 i reglementet för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande ändras från två
till ett sammanträde i anslutning till budget.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden, Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete och Rådet
för funktionshindrade och pensionärer, daterade 2009-04-30, antas.
• Samtliga reglementen ska gälla fr o m den 1 juli 2009.
Reservationer
Karl-Erik Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Karl-Erik Karlssons (KD) och Agnetha Perssons (C) yrkande.
Protokollsanteckning
Jenny A Wenhammar (MP): I reglementet för kommunstyrelsen i Svalövs
kommun, sid 4, ”Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: ●
miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen”
ändras till ”…att kommunen bidrar till god miljö”.
Eftersom miljöomtanken inte ska upphöra vid kommungränsen då vi har ett ansvar
för hur vårt handlande i kommunen, t ex genom upphandlingar, påverkar miljön
totalt, även utanför Svalövs kommun.
Reglemente för Rådet för folkhälso- och brottsbyggande arbete: Vi förordrar att
ersättare i rådet ska ha rätt att deltaga även då ordinarie ledamot är närvarande.
Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH)
Kommunförvaltningen Information (ION)
Samtliga berörda organ med ansvariga chefer
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Dnr 106-2009

Val till utskott under kommunstyrelsen med anledning av den nya
politiska organisationen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 32, med anledning av den nya
politiska organisationen att entlediga ledamöter och ersättare i nämnder och råd.
Val till fullmäktigeberedningar och utskott under kommunstyrelsen skulle ske i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj.
Beslutsunderlag
Underlag för val till kommunstyrelsen, daterat 2009-04-28.
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30, § 32.
Kommunstyrelsens beslut
• P g a förändrad politisk organisation entledigas ledamöterna i
ekonomiberedningen per den 30 juni 2009.
• Ledamöter och ersättare i utskotten under kommunstyrelsen tillsätts enligt
bilaga 1).
Det noteras att valen av Thomas Löfgren (M) förutsätter att Löfgren av
kommunfullmäktige väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Fredrik
Jönsson (M) som avsagt sig uppdraget.
Icke deltagande i beslut
Sven-Inge Dahlman deltar icke i beslutet.
Expediering:
Samtliga berörda
Kommunförvaltningen Administration (MAN)
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Dnr 188-2009

Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)
enligt kommunallagen 4 kap 23 § och bestämmelser om
uppvaktningar m m
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2009, § 32, att en ny politisk
organisation för Svalövs kommun ska träda i kraft den 1 juli 2009.
Med anledning av detta har Kommunförvaltningen Administration tagit fram
förslag till reviderade bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)
enligt kommunallagen 4 kap 23 § och bestämmelser om uppvaktningar m m.
Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt
kommunallagen 4 kap 23 §, daterade 2009-04-28.
Förslag till bestämmelser om uppvaktningar m m, daterade 2009-04-28.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Leif Hägg (M): Förslag till reviderade bestämmelser om
närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 § och
bestämmelser om uppvaktningar m.m. antas. De reviderade bestämmelserna ska
gälla fr o m den 1 juli 2009.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Förslag till reviderade bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 § och bestämmelser om
uppvaktningar m.m. antas.
• De reviderade bestämmelserna ska gälla fr o m den 1 juli 2009.
Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH)
Kommunförvaltningen Information (ION)
Samtliga berörda organ med ansvariga chefer
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Dnr 400-2006, 188-2009

Ersättares tjänstgöring i nämnder, styrelser, utskott och
beredningar – beslut om inkallelseordning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska bestämma den ordning i vilken ersättare kallas in till
tjänstgöring (KL 6:9).
Under innevarande mandatperiod har följande regler gällt ersättares tjänstgöring för
ordinarie ledamot: Ledamot och ersättare ska inplaceras i den ordning de skulle
valts om proportionellt val ägt rum, även när sådant inte skett.
Där icke särskilt fall annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare
vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan
icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra
för annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S
+ M) eller (C+FP+KD+MP) eller (SD), samt i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra
för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet), varvid närvarande
icke i annan ordning tjänstgörande ersättare tjänstgör i den ordning de invalts.
Med anledning av den nya organisationen behöver beslutet revideras för att gälla
även utskott och beredningar.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Leif Hägg (M): Ledamot och ersättare ska kallas in till
tjänstgöring i den ordning de skulle valts om proportionellt val ägt rum. Där inte
annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara personlig
ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke
närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för
annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S +
M) eller (C+FP+KD+MP) eller (SD) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för
annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet
ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning
de valts in.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2006-12-18, § 215.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle valts
om proportionellt val ägt rum.
• Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara
personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke
närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för
annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S +
M) eller (C+FP+KD+MP) eller (SD) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för
annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet
ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning
de valts in.
Expediering:
Samtliga nämnder och styrelser
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Dnr 425-2006, 189-2009

Närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden
med nämnder, styrelser, beredningar och utskott
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 4 kap 23 § får kommunfullmäktige besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening
antecknad till protokollet.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 2, och kommunstyrelsens reglemente,
§ 30, har respektive organs presidium (ordförande, förste vice och andre vice
ordförande) rätt att närvara vid sammanträde med de nämnder som
kommunfullmäktige angivit i särskilt beslut. Presidiet har rätt att delta i
överläggningarna och att få sin mening antecknad till protokollet, men inte att delta
i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskild.
Under innevarande mandatperiod har kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
presidium haft närvaro- och yttranderätt i kultur- och utbildningsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden, socialtjänstnämnden, teknik- och servicenämnden, miljö-,
byggnads- och räddningsnämnden och Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
Kommunfullmäktiges presidium har dessutom haft samma rätt i kommunstyrelsen.
Med anledning av den nya organisationen behöver beslutet revideras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-01-29, § 6.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Leif Hägg (M): Kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre vice ordföranden
bemyndigas, med hänvisning till kommunallagen 4 kap 23 §, kommunstyrelsens
reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara vid sammanträden
med organ som anges i detta beslut. Presidierna har rätt att delta i överläggningarna
men inte i besluten. De har också rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre
vice ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ:
Välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, myndighetsutskottet
välfärd, ekonomi- och personalutskottet, välfärdsberedningen, tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden och
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. Kommunfullmäktiges ordförande samt
Justerandes sign
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förste och andre vice ordföranden har dessutom samma närvaro- och yttranderätt på
kommunstyrelsens sammanträden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
• Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre
vice ordföranden bemyndigas, med hänvisning till kommunallagen 4 kap 23 §,
kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara
vid sammanträden med organ som anges i detta beslut. Presidierna har rätt att delta
i överläggningarna men inte i besluten. De har också rätt att få sin mening
antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild.
• Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre
vice ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ:
Välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, myndighetsutskottet
välfärd, ekonomi- och personalutskottet, välfärdsberedningen, tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden och
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
• Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordföranden har
dessutom samma närvaro- och yttranderätt på kommunstyrelsens sammanträden.
Expediering:
Kommunstyrelsens presidium
Kommunfullmäktiges presidium
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Dnr 11-2009

Redovisning av ej besvarade motioner
Sammanfattning
Enligt 5 kap 33 § i kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska de motioner som inte beretts
färdigt redovisas i april varje år till fullmäktige.
Kommunförvaltningen Administration har gjort en sammanställning över ej
besvarade motioner, som omfattar sju ärenden.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen Administrations redovisning, daterad 2009-04-27.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S) och Leif Häggs (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Redovisningen av ej besvarade motioner, daterad 2009-04-27, noteras.
Kommunstyrelsen påminns om motionerna 5 och 6. Teknik- och servicenämnden
påminns om motionerna 2, 3 och 4 . Kultur- och utbildningsnämnden påminns om
motion 7. Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden påminns om motion 6.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Redovisningen av ej besvarade motioner, daterad 2009-04-27, noteras.
• Kommunstyrelsen påminns om motionerna 5 och 6.
• Teknik- och servicenämnden påminns om motionerna 2, 3 och 4 .
• Kultur- och utbildningsnämnden påminns om motion 7.
• Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden påminns om motion 6.
Expediering:
Samtliga berörda nämnder och styrelser samt nämndsansvariga chefer
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Dnr 155-2009

Ansökan om förlustgaranti till Torpardagen den 16 maj 2009 i
Teckomatorp
Sammanfattning
Föreningen Torpardagen i Teckomatorp har lämnat en ansökan om bidrag till
kommunen.
Föreningen har nyligen startats med syftet att visa upp det rika föreningslivet i
bygden och att bättre väva samman detta med det lokala näringslivet.
Föreningen planerar att genomföra Torpardagen, med tivoli och rockkonsert bl.a.,
den 16 maj 2009. Föreningen söker en förlustgaranti för arrangemanget hos
kommunen om 20 000 kr.
Det noteras att föreningen haft kontakt med FöretagsAlliansen, som beslutat stödja
arrangemanget.
Beslutsunderlag
Ansökan om förlustgaranti från Föreningen Torpardagen, daterad 2009-04-14.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Leif Hägg (M), Hjördis Nilsson (FP), Karl-Erik Karlsson
(KD), Christer Laurell (C), Gunnar Bengtsson (S) och Bo Håkansson (S):
Föreningen Torpardagen beviljas förlustbidrag för arrangemanget Torpardagen om
maximalt 10 000 kr att utgå ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Föreningen rekommenderas att vid år då arrangemanget Torpardagen genererar
överskott avsätta medel för framtida förluster vid motsvarande arrangemang.
Föreningen uppmanas att inkomma med ekonomisk redovisning efter
arrangemanget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Föreningen Torpardagen beviljas förlustbidrag för arrangemanget Torpardagen
om maximalt 10 000 kr att utgå ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
• Föreningen rekommenderas att vid år då arrangemanget Torpardagen genererar

överskott avsätta medel för framtida förluster vid motsvarande arrangemang.
→
Justerandes sign
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• Föreningen uppmanas att inkomma med ekonomisk redovisning efter

arrangemanget.
Expediering:
Föreningen Torpardagen
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
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Dnr 177-2009

Remiss - Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16)
Sammanfattning
Kulturutredningen har haft regeringens uppdrag att se över kulturpolitiken, dess
inriktning och arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av
kommitténs överväganden.
Kulturutredningen lämnade sitt betänkande (SOU 2009:16) i februari 2009.
Kulturdepartementet har skickat betänkandet på remiss till kommuner, regioner m
fl organisationer med målet att riksdagen under hösten ska kunna behandla en
proposition kring den framtida kulturpolitiken. Region Skåne, som deltar i
remissarbetet, har uppmanat alla skånska kommuner att lämna synpunkter på
kulturutredningens betänkande senast den 19 maj 2009.
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade betänkandet på sitt sammanträde den
22 april 2009, § 35. Nämnden skriver bl.a. att den är positiv till den s.k.
portföljmodellen, som förs fram i utredningen för att förnya och öka samspelet
mellan stat, landsting och kommun. Vidare menar nämnden bl.a. att
kulturpolitikens samspel med andra politik- och samhällsområden behöver stärkas
för att skapa en ömsesidig nytta och utveckling. Kulturpolitiken ska, skriver
nämnden, ses som en naturlig del i kommunens utveckling och inte som en
avgränsad sektor.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2009-04-22, § 35.
Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16), daterat februari 2009.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Bo Håkansson (S): Kultur- och
utbildningsnämndens yttrande, daterat 2009-04-22, antas som kommunstyrelsens
eget och skickas till kulturdepartementet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
• Kultur- och utbildningsnämndens yttrande, daterat 2009-04-22, antas som
kommunstyrelsens eget och skickas till kulturdepartementet.
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Expediering:
Kulturdepartementet
Region Skåne
Kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
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Dnr 189-2009

Begäran om tilläggsanslag för gång- och cykelbana mellan Svalöv
och Teckomatorp
Sammanfattning
Svalövs kommun och Vägverket har överenskommit att bygga en gång- och
cykelväg mellan Teckomatorp och Svalöv. Ett avtal har träffats i mars 2004 och
preciserats i dokumentet ”Avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad i
Svalövs kommun, objekt 5725”. Avtalet omfattar planering, projektering och
byggande av gång- och cykelväg under åren 2003 - 2006 i mån av tillgång på
medel.
Under dessa år har Vägverket inte haft tillgång på medel varför projektet skjutits
upp ett flertal gånger. Avtalet säger vidare att planering, projektering, marklösen
och byggande exkl. belysning beräknas till 6 000 tkr och bekostas lika av parterna.
År 2006 avtalades att objektet också skulle omfatta en planskild GC-passage med
väg 17 vilken kostnadsberäknades till 3 000 tkr. Totala kostnaden blev därmed 9
000 tkr. Åren har gått utan att byggandet har kommit igång. Svalövs kommun har
dock hela tiden haft medel reserverade för sin del av åtagandet, det vill säga 4 500
tkr. Denna summa har ombudgeterats varje år utan indexuppräkning.
Först nu, år 2009, har Vägverket medel för att genomföra projektet och därför
infordrat anbud. Man har, efter att ha förkastat samtliga anbud i en första omgång,
beräknat byggnadskostnaden till 17 700 tkr (inklusive tillägg och marklösen men
utan administration). Den första omgången gav cirka 22 tkr för motsvarande arbete.
Utöver dessa kostnader har man till dags dato lagt ner 1 800 tkr i utredningar,
projektering etc. Svalövs del av denna kostnad är ännu ej fakturerad av Vägverket.
Under hand har Banverket kommit in som en finansiär (GC-vägen berör ju
järnvägen på vissa sträckor). Deras del är idag beräknad till 2 700 tkr. Parternas
totala kostnad kan idag beräknas till totalt 19 500 tkr, varav Svalövs kommun andel
är 8 400 tkr.
För att klara kommunens del av åtagandet krävs ett tilläggsanslag på 3 100 tkr.
Kommunförvaltningen Teknik & Service konstaterar att det eventuellt i nuläget bör
göras en förnyad bedömning av nyttan av en så stor investering med tanke på att
kostnaden ökat från 9 000 tkr till 19 500 tkr.
Teknik- och servicenämnden fattade den 4 juni 2009, § 21, följande beslut: Teknikoch servicenämnden anhåller hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag om 3
100 tkr i 2009 års investeringsbudget för GC-väg Teckomatorp – Svalöv.
Beslutsunderlag
Protokoll från Teknik- och servicenämden 2009-05-04, § 21
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Teknik & Service, daterad 2009-04-27
Justerandes sign
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Yrkande
Karl-Erik Kruses (S), Leif Häggs (M), Christer Laurells (C), Stefan Anderssons (S)
och Bo Håkanssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Teknik- och
servicenämnden beviljas ett tilläggsanslag om 3 100 tkr i 2009 års
investeringsbudget för GC-väg Teckomatorp – Svalöv.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Teknik- och servicenämnden beviljas ett tilläggsanslag om 3 100 tkr i 2009 års
investeringsbudget för GC-väg Teckomatorp – Svalöv.
Expediering:
Teknik- och servicenämnden
Kommunförvaltningen Teknik & Service (BLL)
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)
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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 2008, 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. Nämnden menar bl.a. att
kommunen bör avvakta med beslut tills regeringen fattat beslut i frågan, och
dessutom att de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna behöver utredas.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2008, § 100, att återremittera ärendet till
kultur- och utbildningsnämnden.
Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att kommunerna har möjlighet att
införa vårdnadsbidrag fr.o.m. 1 juli 2008.
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet igen på sitt sammanträde den
22 april 2009, § 34. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, bl.a.
mot bakgrund av den ekonomiska situationen. Nämnden skriver i sitt yttrande bl.a.
att en för kommunen mer fördelaktig lösning torde vara förlängd föräldraförsäkring
alternativt skatteavdrag.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2009-04-22, § 34.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-05-11, § 100.
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.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Bo Håkansson (S) och Sven-Inge Dahlman (SD):
Med hänvisning till kommunens ekonomiska läge avslås motionen.
Karl-Erik Karlsson (KD) och Christer Laurell (C): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Karl-Erik
Karlssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte
Wachtmeisters m fl yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-11

Sida
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Med hänvisning till kommunens ekonomiska läge avslås motionen.
Reservation
Karl-Erik Karlsson (KD), Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Karl-Erik Karlssons m fl yrkande.
Expediering:
Motionären
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-11

Sida
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§ 82

Redovisning av delegeringsbeslut m fl handlingar
Föreligger förteckning över handlingar enligt bilaga 2) till detta protokoll.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut och övriga handlingar, 2009-04-03 – 2009-04-29
Kommunstyrelsens beslut
• Redovisningen av delegeringsbeslut och övriga handlingar, bilaga 2), godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1

Välfärdsutskottet
Nr

Partigrupp

Partigrupp

S+M

Ledamot
(namn och adress)
Birgitta Jönsson (S)

1
2

C+FP+KD+MP

Agnetha Persson (C)

C+FP+KD+MP Karin Wigrup (C)

3

S+M

Charlotte Wachtmeister (M)

S+M

Ordförande:

S+M

Ersättare
(namn och adress)
Bo Håkansson (S)
Torsten Vigre (M)

Charlotte Wachtmeister (M)

Vice ordförande: Agnetha Persson (C)

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet
Nr

Partigrupp

Partigrupp

S+M

Ledamot
(namn och adress)
Karl-Erik Kruse (S)

S+M

Ersättare
(namn och adress)
Stefan Andersson (S)

1
2

C+FP+KD+MP

Rolf Svensson (C)

C+FP+KD+MP

Christer Laurell (C)

3

S+M

Charlotte Wachtmeister (M) S+M

Ordförande:

Thomas Löfgren (M)

Karl-Erik Kruse (S)

Vice ordförande: Rolf Svensson (C)

Myndighetsutskott välfärd
Nr

Partigrupp

Partigrupp

S+M

Ledamot
(namn och adress)
Krister Olsson (S)

1
2

C+FP+KD+MP

Agnetha Persson (C)

C+FP+KD+MP Karin Wigrup (C)

3

S+M

Torsten Vigre (M)

S+M

Ordförande:

Krister Olsson (S)

Vice ordförande: Agnetha Persson (C)

S+M

Ersättare
(namn och adress)
Anneli Persson (S)
Thomas Löfgren (M)

Ekonomi- och personalutskottet
Nr

Partigrupp
S+M

Ledamot
(namn och adress)
Karl-Erik Kruse (S)

1

S+M

2

C+FP+KD+MP

Christer Laurell (C)

C+FP+KD+MP Rolf Svensson (C)

3

S+M

Leif Hägg (M)

S+M

Ordförande:

Leif Hägg (M)

Vice ordförande: Christer Laurell (C)

Partigrupp

Ersättare
(namn och adress)
Gunnar Bengtsson (S)
Charlotte Wachtmeister (M)

