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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)
Agnetha Persson (c)
Sven-Inge Dahlman (sd)
Birgitta Jönsson (s)
Hjördis Nilsson (fp)
Charlotte Wachtmeister (m)
Bo Håkansson (s), tjg ers för Claes Hallberg (s)
Karl-Erik Karlsson (kd)
Se vidare sid 1 b)

Övriga deltagare

Kommunchef Åsa Ratcovich, Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 32 - 40
Kommunjurist Anne Zeift, Nämndsadministratör Britta Fremling, §§ 32 - 39
Adm. chef Michael Andersson, Informationsansv. Inga-Lill E Olsson

Utses att justera

Sven-Inge Dahlman

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration, den 18 mars 2008, kl 13.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Sven-Inge Dahlman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-03-17

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
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Underskrift

Kommunförvaltningen Administration

Britta Fremling
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§ 32

Upprop
Upprop förrättas av Michael Andersson, Kommunförvaltningen Administration.
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Protokoll
•
•
•
•
•

Skåne Nordväst 2008-02-01
FöretagsAlliansen 2007-12-05
Projekt Söderåstrafiken 2008-02-26
Plan- och strategiutskottet 2008-03-05
Demokratiberedningen 2008-03-06

Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.
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§ 34

Information
Befolkningsutveckling
• Befolkningsutveckling i Svalövs kommun 2007 (Dnr 169-2006)
Kommunikationer
• Tågstrategi 2037 (Dnr 29-2007). Teknik- och servicechef Bengt Lindvall
lämnade en redogörelse i ärendet. Yttrande i ärendet avses behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde den 14 april.
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
• Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per
31 december 2007 (Dnr 264-2005). Ekonomichef Jan Bengtsson lämnade
en redogörelse i ärendet.
• Brukarbaserat ersättningssystem (Dnr 263-2007)
Samverkan; internt och externt
• Utredning kring fördjupad samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne
Nordväst (Dnr 56-2008). Räddningschef Eva Lövbom lämnade en
redogörelse i ärendet.
Näringsliv
•
Ny organisation för marknadsföringen av Skåne (Dnr 262-2007)
Kommunchef Åsa Ratcovich lämnade en redogörelse i ärendet.
•
Samverkan med Kalundborgs EU-kontor i Bryssel (Dnr 73-2008).
Kommunchef Åsa Ratcovich lämnade en redogörelse i ärendet.

.

Övrigt
• Förslag till Energistrategi för Skåne län (Dnr 463-2007). Yttrande i ärendet
avses behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 april.
Strategisk utvecklare Thomas Arnström lämnade en redogörelse i ärendet.
• Motion – Utställningslokal för konst – återkoppling till kommunstyrelsen
(Dnr 260-2002)
• Rekrytering av personalchef (Dnr 37-2008). Kommunstyrelsens ordförande
Karl-Erik Kruse och kommunchef Åsa Ratcovich lämnade en redogörelse i
ärendet.
• Utfrågning av nämndsordföranden och nämndsansvariga chefer inför
kommunfullmäktiges sammanträden den 31 mars och den 27 oktober 2008.
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.
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Dnr 328-2004, 39-2008

Handlingsplan för Kommunstyrelsens internationella arbete;
uppföljning av år 2007 och förslag för år 2008
Kommunstyrelsen har att årligen upprätta en handlingsplan för det internationella
arbetet. Föreligger en utvärdering av handlingsplanen för år 2007 samt förslag till
handlingsplan för år 2008.
Beslutsunderlag
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-03-05, § 22.
Tjänsteskrivelse med förslag till handlingsplan från kommunchef Åsa Ratcovich
och strategiska utvecklarna Jörgen Dehlin och Thomas Arnström, daterad 2008-0121.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (s), Gunnar Bengtsson (s), Christer Laurell (c), Karl-Erik Karlsson
(kd), Hjördis Nilsson (fp) och Charlotte Wachtmeister (m): Uppföljningen av 2007
års handlingsplan noteras. Föreliggande förslag till handlingsplan för 2008
fastställs. Mål 7) kompletteras med följande text: ”Modellen ska vara framtagen
senast 2008-12-31.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Uppföljningen av 2007 års handlingsplan noteras.
• Föreliggande förslag till handlingsplan för 2008 fastställs.
• Mål 7) kompletteras med följande text: ”Modellen ska vara framtagen senast
2008-12-31.”
Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH)
Kommunförvaltningen Utredning & utveckling (JDN, TAM)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-03-17
§ 36

Sida

6
(29)

Dnr 491-2004

Principer för hantering av över- och underskott
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i mars 1996 ett system för hantering av över- och
underskott gentemot budgetbelopp. Det har dock i praktiken inte använts under
åren därefter. Ärendet återremitterades den 21 december 2004 till
Kommunstyrelsekontoret av kommunstyrelsens arbetsutskott. Föreligger nu förslag
till nya principer för hantering av över- och underskott.
Beslutsunderlag
Förslag till Principer för hantering av över- och underskott från ekonomichef Jan
Bengtsson, daterad 2008-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2004-21-21, § 367
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsekontoret, daterad 2004-12-10.
Kommunfullmäktiges protokoll, 2004-11-29, § 215.
Kommunstyrelsens protokoll, 2004-11-08, § 192.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2004-10-26, § 315.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsekontoret, daterad 2004-09-22.
Kommunfullmäktiges protokoll, 1996-03-25, § 39.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (s), Leif Hägg (m), Hjördis Nilsson (fp), Christer Laurell (c), KarlErik Karlsson (kd) och Bo Håkansson (s): Kommunförvaltningen Ekonomi uppdras
fr o m bokslut 2008 att upprätta underlag för kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges beslut om överföring av över- respektive underskott. Beslutet
gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer föreslagna principer.
Karl-Erik Kruses (s), Leif Häggs (m), Hjördis Nilssons (fp), Christer Laurells (c),
Karl-Erik Karlssons (kd) och Bo Håkanssons (s) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Föreslagna principer för hantering av över- och underskott av
medel för nämnder respektive enheter, som omfattas av pengsystemet, fastställes
för tillämpning fr o m bokslutet 2008. Nu gällande principer, beslutade av
kommunfullmäktige 1996-03-25, § 39, upphäves.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
● Kommunförvaltningen Ekonomi uppdras fr o m bokslut 2008 att upprätta
underlag för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om överföring av
Justerandes sign
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över- respektive underskott. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige fastställer föreslagna principer.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Föreslagna principer för hantering av över- och underskott av medel för
nämnder respektive enheter, som omfattas av pengsystemet, fastställes för
tillämpning fr o m bokslutet 2008.
● Nu gällande principer, beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-25, § 39,
upphäves.
Expediering:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-17
§ 37

Sida

8
(29)

Dnr 431-2007

Begäran om definitiv överföring av investeringsanslag till år 2008
Sammanfattning
Överföring av preliminära investeringsanslag från 2007 till 2008 beslutades enligt
kommunens rutiner i kommunfullmäktige i december 2007.
Kommunförvaltningen skall därefter informera kommunfullmäktige om definitiva
summor senast i mars 2008. Kommunfullmäktige fattar då kompletterande beslut
om den sammanlagda summan överstiger den preliminära eller om nya objekt
tillkommit. Nu föreligger förslag till definitiv överföring från
Kommunförvaltningen Ekonomi.
Beslutsunderlag
Skrivelse med begäran om definitiv överföring av investeringsanslag till år 2008
från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2008-02-21
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling protokoll 2008-02-13, § 12.
Teknik- och servicenämndens protokoll 2008-02-04, § 12
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2008-01-20, § 5
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-12-17, § 220
Kommunstyrelsens protokoll 2007-12-02, § 242.
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad 2007-11-20.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-11-08, § 116.
Teknik- och servicenämndens protokoll 2007-11-05, § 75.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2007-10-24, § 87.
Styrelsens för BT Kemi efterbehandling protokoll 2007-10-10, § 28
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Leif Häggs (m) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Definitiv överföring på 46
456 tkr, exklusive nya projekt, godkännes. Kultur- och utbildningsnämnden
medges överföring av ett nytt projekt på totalt 78 tkr avseende värme/ventilation
Röstånga IP. Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling medges överföring av ett nytt
projekt på totalt 159 tkr avseende utvecklingsinsatser i Teckomatorp.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•
Justerandes sign

Definitiv överföring på 46 456 tkr, exklusive nya projekt, godkännes.
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•
Kultur- och utbildningsnämnden medges överföring av ett nytt projekt på
totalt 78 tkr avseende värme/ventilation Röstånga IP.
•
Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling medges överföring av ett nytt projekt
på totalt 159 tkr avseende utvecklingsinsatser i Teckomatorp.

Expediering:
Kultur- och utbildningsnämnden
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden
Teknik- och servicenämnden
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, PMN)
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Dnr 267-2005

Investeringar Svalövs gymnasium – Begäran om tilläggsanslag
samt igångsättningstillstånd
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2005 om utbyggnad av Svalöfs gymnasium.
Under åren 2005-2008 har kommunen anslagit ca 68,7 miljoner kr för investeringar
vid gymnasiet. Enligt fullmäktigebeslut ska igångsättningstillstånd för de olika
etapperna i utbyggnaden ges av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om de första två etapperna och har nu
att ta ställning till den tredje etappen, som avser delen ”Söderhus”. En
slutkostnadsprognos för denna entreprenad uppskattas till ca 12 miljoner kr.
AB Svalövsbostäder beräknar totalutgiften för hela projektet till ca 72,5 miljoner
kr. Fördyringen på 3,8 miljoner kr förklaras främst med inflationen under
byggtiden. Fördyringen kommer att leda till en högre hyra för Landskrona
Kävlinge Svalövs gymnasieförbund. Hyreshöjningen har accepterats av
utbildningsdirektör Tomas Johansson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunförvaltningen Ekonomi, daterad 2008-03-06.
Kommunstyrelsens protokoll 2006-10-30, § 150.
Beslutsunderlag från AB SvalövsBostäder, daterat 2006-10-23.
Protokollsutdrag från Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund, daterat
2006-10-17 § 442.
Kommunstyrelsens protokoll 2006-05-15, § 72.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-05-03, § 91.
Tjänsteskrivelse från AB SvalövsBostäder, daterad 2006-04-21.
Protokoll från Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
2006-04-18 § 402, med skrivelse från utbildningsdirektör Tomas Johansson.
Kommunstyrelsens protokoll 2005-10-17, § 171.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2005-10-05, § 184.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2005-09-14, § 90.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsekontoret 2005-09-05.
Socialnämndens protokoll 2005-09-06, § 81.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2005-08-31, § 175.
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-06-27, § 130.
Kommunstyrelsens protokoll 2005-06-13, § 101.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2005-06-01, § 121.
Skrivelse från AB SvalövsBostäder, daterad 2005-06-01.
Skrivelse från Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund,
daterad 2005-05-19.
Handlingsprogram för Svalöfs Gymnasium, daterat 2005-05-18.
Kostnadsberäkning alt E1 från Goin AB, daterad 2005-04-25.
Justerandes sign
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Leif Häggs (m) och Karl-Erik Kruses (s) förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut medges igångsättningstillstånd
för etapp 3, Söderhus.
Leif Häggs (m) och Karl-Erik Kruses (s) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Tilläggsanslag för investeringen om 3,8 mnkr medges, att finansieras ur
kommunens rörelsekapital.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut medges
igångsättningstillstånd för etapp 3, Söderhus.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Tilläggsanslag för investeringen om 3,8 mnkr medges, att finansieras ur
kommunens rörelsekapital.
Expediering:
Landskrona Svalöv Kävlinge kommunalförbund för gymnasieutbildning
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
AB SvalövsBostäder
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Dnr 76-2008

Principer för hyresavtal med Landskrona Kävlinge Svalövs
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.
Den pågående investeringen på ca 70 mnkr under åren 2006-2008 medför att
hyreskontraktet måste skrivas om per 1 juli 2008. Vidare har Kommunfullmäktige
beslutat att delar av kommunens och AB Svalövslokalers fastigheter efter prövning
om möjligt skall säljas. Fastigheterna, som hyrs ut till gymnasieförbundet, kan då
bli aktuella att sälja. Kommunförvaltningen Ekonomi anser därför att
kommunstyrelsen bör besluta om vissa principer i förslaget till hyresavtal med
gymnasieförbundet. Det är främst sådana punkter som får betydelse för värderingen
av fastigheterna i samband med en ev försäljning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, Kommunförvaltningen
Ekonomi, daterad 2008-02-22
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkande
Leif Hägg (m), Karl-Erik Kruse (s) och Gunnar Bengtsson (s): Utformningen av
det kommande hyresavtalet med Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
avseende uthyrning av lokaler skall bygga på följande principer:
• Avtalstiden ska löpa på 10 år med en uppsägningstid på 24 månader före
avtalstidens utgång. Därefter förlängs avtalet med automatik med 5 år för
varje gång.
• Hyresgästen skall kontant ersätta återstående investeringskostnad om
avflyttning sker före avskrivningstidens slut.
• Räntan på investerat kapital skall beräknas på en långsiktig ränta på 5 %.
• Hyresavtalet skall grunda sig på hela hyresobjektet.
• Hyresgästen har endast rätt att säga upp enstaka del efter godkännande i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Kommunstyrelsens beslut
● Utformningen av det kommande hyresavtalet med Landskrona Kävlinge Svalövs
gymnasieförbund avseende uthyrning av lokaler skall bygga på följande principer:
•
•
•
•
•

Avtalstiden ska löpa på 10 år med en uppsägningstid på 24 månader före
avtalstidens utgång. Därefter förlängs avtalet med automatik med 5 år för
varje gång.
Hyresgästen skall kontant ersätta återstående investeringskostnad om
avflyttning sker före avskrivningstidens slut.
Räntan på investerat kapital skall beräknas på en långsiktig ränta på 5 %.
Hyresavtalet skall grunda sig på hela hyresobjektet.
Hyresgästen har endast rätt att säga upp enstaka del efter godkännande i
kommunstyrelsen.

Expediering:
Landskrona Kävlinge Svalövs kommunalförbund för gymnasieutbildning
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)

Ajournering 15.15 – 15.30
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Dnr 470-2007

Årsredovisning 2007, kommunstyrelse/kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunförvaltningen Ekonomi har överlämnat Årsredovisning 2007 för
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2007, Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige, daterad 2008-02-25.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonom Annika Lönnblad.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (s), Gunnar Bengtsson (s), Sven-Inge Dahlman (sd), Hjördis
Nilsson (fp) och Leif Hägg (m): Årsredovisning 2007 för
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige godkännes och överlämnas till
Ekonomiberedningen. Under inriktningsmålet ”Arbeta för en utökad och
samordnad kollektivtrafik inom hela kommunen” och nämndsmålet ”I samarbete
med Skånetrafiken utarbeta förslag till nytt, samordnat, efterfrågestyrt
busstrafiksystem inom kommunen” lägga till följande information: ”Pilotprojekt
under två år med förstärkt närtrafik i området (Ekeby) Tågarp, Billeberga, Svalöv
pågår sedan tidtabellskiftet sommaren 2007”.
Hjördis Nilsson (fp) och Sven-Inge Dahlman (sd): Inriktningsmål 3): ” Ta fram
handlingsplan över inom vilka områden samarbete skall ske och med vilka parter”.
Målet skall anses vara delvis uppfyllt.
Leif Hägg (m) och Karl-Erik Kruse (s): Avslag på Hjördis Nilssons m fl yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hjördis Nilssons m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Kommunstyrelsens beslut
● Årsredovisning 2007 för Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige godkännes
och överlämnas till Ekonomiberedningen.
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● Under inriktningsmålet ”Arbeta för en utökad och samordnad kollektivtrafik
inom hela kommunen” och nämndsmålet ”I samarbete med Skånetrafiken utarbeta
förslag till nytt, samordnat, efterfrågestyrt busstrafiksystem inom kommunen”
lägga till följande information: ”Pilotprojekt under två år med förstärkt närtrafik i
området (Ekeby) Tågarp, Billeberga, Svalöv pågår sedan tidtabellskiftet sommaren
2007”.
Reservation
Hjördis Nilsson reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.

Expediering:
Ekonomiberedningen
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN, ALO)
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Dnr 480-2007

Plan för hantering av extraordinära händelser
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska besluta om en övergripande plan för hantering av
extraordinära händelser vilken bl a anger att respektive nämnd eller styrelse för
varje mandatperiod ska besluta om verksamhetsplaner för extraordinära händelser.
Facknämnderna har fattat beslut om sina respektive planer för extraordinära
händelser. De övergripande delarna i dessa har bifogats förslaget som
kommunstyrelsen nu ska fatta beslut om.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Räddningschef Eva Lövbom, daterad 2008-01-25.
Förslag till Svalövs kommuns plan för hantering av extraordinära händelser,
daterad 2008-01-20.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-12-13, § 141.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2007-12-11, § 96.
AB SvalövsBostäders styrelseprotokoll 2007-11-28, § 93.
AB SvalövsLokalers styrelseprotokoll 2007-11-28, § 80.
Yrkanden
Karl-Erik Karlsson (kd), Hjördis Nilsson (fp), Karl-Erik Kruse (s) och Leif Hägg
(m): Dokumentet förändras på följande sätt: Rubriken på sid 10) avseende Teknik
& service ändras till följande lydelse: Kommunförvaltningen Teknik & service
plan för hantering av extraordinära händelser. Rubriken på sid 11) avseende Vård
& omsorg ändras till följande lydelse: Kommunförvaltningen Vård & omsorgs plan
för hantering av extraordinära händelser. Rubriken på sid 13) avseende Kultur &
utbildning ändras till följande lydelse: Kommunförvaltningen Kultur & utbildnings
plan för hantering av extraordinära händelser.
Leif Häggs (m), Karl-Erik Karlssons (kd), Hjördis Nilssons (fp), Gunnar
Bengtssons (s), Bo Håkanssons (s), Charlotte Wachtmeisters (m) och Christer
Laurells (c) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande förslag till Plan
för hantering av extraordinära händelser fastställes. Kommunförvaltningen uppdras
göra en översyn av avsnittet ”1.01 Uppstart”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Karlssons m fl yrkande avs beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Leif Häggs m fl yrkanden avs beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
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Kommunstyrelsens beslut
● Dokumentet förändras på följande sätt: Rubriken på sid 10) avseende Teknik &
service ändras till följande lydelse: Kommunförvaltningen Teknik & service plan
för hantering av extraordinära händelser. Rubriken på sid 11) avseende Vård &
omsorg ändras till följande lydelse: Kommunförvaltningen Vård & omsorgs plan
för hantering av extraordinära händelser. Rubriken på sid 13) avseende Kultur &
utbildning ändras till följande lydelse: Kommunförvaltningen Kultur & utbildnings
plan för hantering av extraordinära händelser.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Föreliggande förslag till Plan för hantering av extraordinära händelser fastställes.
● Kommunförvaltningen uppdras göra en översyn av avsnittet ”1.01 Uppstart”.
Expediering:
Samtliga berörda nämnder
Kommunförvaltningen Räddningstjänst (EOL)
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Dnr 364-2007

Detaljplan för del av Billeberga 11:4 m fl
Sammanfattning
Planområdet ligger öster om befintligt industriområde, söder om riksväg 17, väster
och mindre del öster om Svalövsvägen. Syftet med planändringen är att möjliggöra
verksamhetsetableringar längs riksväg 17 och flytta befintlig bensinstation ut från
Billeberga m m.
Kommunstyrelsens plan- och strategiutskott beslutade i januari 2007 att genomföra
programsamråd. Förslaget har funnits tillgängligt för synpunkter fr o m den 19 april
2007 t o m den 18 maj 2007. Plan- och strategiutskottet uppdrog den 3 oktober
2007 åt Kommunförvaltningen Bo & bygg att för samråd ställa ut rubricerad
detaljplan. Förslaget har funnits tillgängligt för synpunkter fr o m den 15 oktober t
o m den 9 november 2007. Plan- och strategiutskottet uppdrog den 3 oktober 2007
åt Kommunförvaltningen Bo & bygg att ställa ut rubricerad detaljplan efter
samrådet. Planen har varit utställd fr o m den 9 januari 2008 t o m den 6 februari
2008.
Kommunstyrelsens plan- och strategiutskott beslöt den 5 mars 2008, § 28, att
godkänna detaljplanen.
Beslutsunderlag
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-03-05, § 28.
Planbeskrivning, daterad 2007-12-10.
Genomförandebeskrivning, daterad 2007-12-10
Utlåtande från Kommunförvaltningen Bo & bygg, daterad 2008-02-20
Plan- och strategiutskottets protokoll 2007-10-03, § 106
Redogörelse från Kommunförvaltningen Bo & bygg, daterad 2007-08-20.
Planbeskrivning, upprättad 2007-08-20.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2007-01-31, § 4.
Förslag till program upprättat 2007-01-11.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2006-10-31, § 128.
Plangruppens protokoll 2006-10-02.
Yrkanden
Leif Häggs (m), Gunnar Bengtssons (s), Christer Laurells (c), Hjördis Nilssons (fp)
och Karl-Erik Karlssons (kd) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Detaljplan
för Billeberga 11:4 m fl antas. Länsstyrelsen i Skåne län och sakägare underrättas
om kommunfullmäktiges beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Detaljplan för Billeberga 11:4 m fl antas.
● Länsstyrelsen i Skåne län och sakägare underrättas om kommunfullmäktiges
beslut.
Expediering
Länsstyrelsen i Skåne län
Sakägare
Kommunförvaltningen Bo & bygg (TSA, THD)
Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)
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Dnr 458-2007

Avsiktsförklaring gällande gemensam miljötillsyn mellan
kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och
Örkelljunga
Sammanfattning
Vid styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K:s sammanträde den 15
november 2007 presenterade ledningsgruppen ett utkast till beslutsunderlag att
använda för respektive kommuns ställningstagande till samverkan inom miljötillsyn.
Som underlag har använts kommunförbundet Skånes utredning, daterad
2007-09-11, om gemensam miljötillsyn i kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp,
Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.
Styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K beslutade den 15 november
2007, § 1, att tillställa medlemskommunerna i 6K beslutsunderlag för
ställningstagande senast den 30 april 2008, samt att inrätta en politisk styrgrupp
med en representant från varje kommun för att utarbeta förslag till styrdokument
för kommunalförbund, särskilt förbundsordning.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnd har beretts möjlighet att yttra sig över
ärendet. Nu föreligger yttrande från nämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll från MBL-förhandling enl § 11, daterat 2008-03-17
Skrivelse från SKTF, daterad 2008-03-05
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll daterat 2008-01-23, § 6.
Miljö- och byggchefens tjänsteskrivelse daterad 2008-01-15.
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
Leif Häggs (m), Gunnar Bengtssons (s), Hjördis Nilssons (fp), Karl-Erik Karlssons
(kd) och Christer Laurells (c) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Svalövs
kommun ställer sig i princip bakom avsiktsförklaringen, under förutsättningen att
merparten av de aktuella sex kommunerna också gör det. Det konstateras att
förutsättningarna för samarbete i kommunalförbundsform förändras i det fall
djurskydds- och/eller livsmedelstillsynen flyttas från kommun till stat.
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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
• Svalövs kommun ställer sig i princip bakom avsiktsförklaringen, under
förutsättningen att merparten av de aktuella sex kommunerna också gör det.
• Det konstateras att förutsättningarna för samarbete i kommunalförbundsform
förändras i det fall djurskydds- och/eller livsmedelstillsynen flyttas från kommun
till stat.
Expediering:
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun
Miljö-, byggnads och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen Miljö (TSA)
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Dnr 229-2006

Motion, Program för social ekonomi i Svalövs kommun
Sammanfattning
Lennart Pettersson (c) har lämnat in en motion med förslag att program för social
ekonomi i Svalövs kommun tas fram samt att programmet utarbetas tillsammans
med företrädare för den sociala ekonomin i kommunen.
Motionen remitterades den 27 juni 2006 till Kommunstyrelsen och Kultur- och
utbildningsnämnden för yttrande. Den 2 augusti 2006 remitterades den till
dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden samt till AB
SvalövsBostäder. Den 27 februari 2007 remitterades den också till Teknik- och
servicenämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialtjänstnämnden. Nu
föreligger yttranden från samtliga remittenter.
I förslaget till yttrande från Kommunstyrelsen, föreslås att motionen skall anses
besvarad.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2008-02-12.
Teknik- och servicenämndens protokoll 2008-02-04, § 13.
Socialtjänstnämndens protokoll 2007-09-18, § 65.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2007-09-04, § 66.
Yttrande från AB SvalövsBostäder, daterat 2007-04-04.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2006-12-14, § 84.
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2006-06-27.
Kommunfullmäktiges protokoll 2006-06-19, § 107.
Motion från Lennart Pettersson (c), daterad 2006-06-16.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (s), Gunnar Bengtsson (s) och Charlotte Wachtmeister (m):
Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Karl-Erik Kruses (s), Gunnar Bengtssons (s) och Charlotte Wachtmeisters (m)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning
till inkomna yttranden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
● Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Justerandes sign
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● Motionen anses besvarad med hänvisning till inkomna yttranden.
Expediering:
Lennart Pettersson (c)
Kultur- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialtjänstnämnden
Teknik- och servicenämnden
AB SvalövsBostäder
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
Kommunförvaltningen Vård & omsorg (LWG)
Kommunförvaltningen Socialt stöd (LWG)
Kommunförvaltningen Teknik & service (BLL)
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Dnr 400-2007

Motion, Policy mot droger i föreningar som får bidrag från
kommunen
Sammanfattning
Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp) har lämnat in en motion med
förslag att
•
•

Föreningarna, för att erhålla föreningsbidrag från kommunen, skall redovisa
en policy mot droger, antagen av respektive förenings årsmöte.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kultur- och utbildningsnämnden att
utarbeta förslag till justeringar i reglementen och föreslår tidsramar för
införande, att föreläggas Svalövs kommunfullmäktige för beslut.

Enligt gällande delegeringsordning har motionen remitterats till kultur- och
utbildningsnämnden för yttrande.
Föreligger nu yttrande från kultur- och utbildningsnämnden, i vilket föreslås att
motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2008-01-30, § 13, med tjänsteskrivelse,
daterad 2008-01-23 och skrivelse från ordföranden i Kultur- och
utbildningsnämnden, daterad 2008-01-23.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-11-26, § 212
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-10-25.
Motion från Hjördis Nilsson (fp) och Torbjörn Ekelund (fp), daterad
2007-10-15.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (m) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot
bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad.
Karl-Erik Karlsson (kd), Christer Laurell (c) och Hjördis Nilsson (fp): Ärendet
återremitteras i avvaktan på aviserat underlagsmaterial från Skåneidrotten.
Hjördis Nilsson (fp): I första hand: Ärendet återremitteras. I andra hand: Bifall till
motionen.
Sven-Inge Dahlman (sd): Bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Karlssons m fl återremissyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters och Hjördis
Nilssons m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att
kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad.
Reservation
Hjördis Nilsson, Christer Laurell, Agnetha Persson, Karl-Erik Karlsson och SvenInge Dahlman reserverar sig mot beslutet till förmån för Hjördis Nilssons och KarlErik Karlssons m fl yrkanden.
Expediering
Hjördis Nilsson (fp)
Torbjörn Ekelund (fp)
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Utredning & utveckling (KET)
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Dnr 407-2007

Motion, Förbättra studieresultaten vid Linåkerskolan
Sammanfattning
Sven-Inge Dahlman (sd) och Ingrid Ekström (sd) har lämnat in en motion med
förslag att Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
skolpersonal och elever ta fram förslag till belöningar, som kan bidraga till att höja
nivån vid Linåkerskolan.
Enligt gällande delegationsordning har motionen remitterats till Kultur- och
utbildningsnämnden för yttrande.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 30 januari 2008 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2008-01-30, § 12, med skrivelse från
ordföranden i Kultur- och utbildningsnämnden, daterad 2008-01-10
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-10-24.
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-11-26, § 214
Motion från Sven-Inge Dahlman (sd) och Ingrid Ekström (sd), daterad 2007-10-01.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (m) och Bo Håkanssons (s) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen
besvarad.
Sven-Inge Dahlman (sd): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Sven-Inge
Dahlmans yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte
Wachtmeisters m fl yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Mot bakgrund av inkommet yttrande anses motionen besvarad.
Expediering
Sven-Inge Dahlman (sd)
Ingrid Ekström (sd)
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunförvaltningen Kultur & utbildning (KET)
Justerandes sign
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Dnr 67-2007

Motion, Policy för installation av solenergienheter i kommunala
fastigheter
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (mp) har lämnat in en motion med förslag att Svalövs
kommun utarbetar en policy för att utnyttja solenergi, som innebär att:
•
•
•

Solfångare och/eller solceller installeras vid alla nybyggnationer i
kommunal regi.
Solfångare och/eller solceller installeras, om möjligt vid ombyggnationer
om detta inte medför stora praktiska problem.
Kommunen söker medel för detta i den pott för ändamålet som staten
avsatt.

Enligt gällande delegationsordning har motionen remitterats till kommunstyrelsen
och AB SvalövsBostäder för yttrande.
Föreligger nu yttranden från kommunstyrelsens ordförande och AB
SvalövsBostäder.
Beslutsunderlag
Yttrande från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, daterat 2008-02-29
Yttrande från AB SvalövsBostäders ordförande Gunnar Bengtsson, daterat 200802-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-03-26, § 49
Remittering av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2007-03-05.
Motion från Jenny Wenhammar (mp), daterad 2007-02-12.
Yrkanden
Gunnar Bengtsson (s) och Karl-Erik Kruse (s): Föreliggande förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Gunnar Bengtssons (s) och Karl-Erik Kruses (s) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Mot bakgrund av inkomna yttranden anses motionen
besvarad.
Christer Laurell (c), Karl-Erik Karlsson (kd) och Hjördis Nilsson (fp): Ärendet
återremitteras i avvaktan på att förslag till energistrategi har tagits fram.
Gunnar Bengtsson (s): Avslag på Christer Laurells m fl yrkande.
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Hjördis Nilssons (fp) förslag till beslut i kommunfullmäktige: I andra hand: Vid
varje ny- och ombyggnation skall möjligheten med solceller beaktas. Motiv för att
avstå solceller skall dokumenteras.
Gunnar Bengtsson (s): Avslag på Hjördis Nilssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Christer Laurells m fl återremissyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Gunnar Bengtssons m fl förslag till
beslut i kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Gunnar Bengtssons m fl förslag till
beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Hjördis Nilssons yrkande, och finner
att kommunstyrelsen avslår det.
Kommunstyrelsens beslut
● Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Mot bakgrund av inkomna yttranden anses motionen besvarad.
Reservation
Christer Laurell, Agnetha Persson, Karl-Erik Karlsson och Hjördis Nilsson
reserverar sig mot beslutet, till förmån för Christer Laurells m fl och Hjördis
Nilssons yrkanden.
Expediering
Jenny A Wenhammar (mp)
AB SvalövsBostäder
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§ 48

Redovisning av delegeringsbeslut m m
Föreligger förteckning över handlingar enligt bilaga 1) till detta protokoll.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut och övriga handlingar, 2008-02-01 – 03-06
Kommunstyrelsens beslut
• Redovisningen av delegeringsbeslut och övriga handlingar, bilaga 1), godkännes.

Justerandes sign
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