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Kommunhuset, kl 13.30 – 16.00

Karl-Erik Kruse (S), ordf
Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Annie Carlsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S)
Lennart Pettersson (S), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e vice ordf
Emil Fennstam (SD)
Torbjörn Ekelund (FP), §§ 79-105, 107-110*
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)
Pernilla Ekelund (FP), tjg ers för Thomas Löfgren (M), §§ 79-105, 107-110**
Bo Gripsten, tf kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef

Se vidare sid 2)
Utses att justera

Torbjörn Ekelund (FP), §§ 79-105, 107-110, Hjördis Nilsson (FP), § 106

Justeringens tid och plats

Staben, 2011-05-17, kl 12.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Torbjörn Ekelund, §§ 79-105, 107-110, Hjördis Nilsson, § 106
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
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Underskrift

Margareta Persson
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79 - 100
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* Hjördis Nilsson, § 106
** Bengt Jönsson, § 106
Ej tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S), §§ 79-105, 107-110
Torsten Vigre (M)
Hjördis Nilsson (FP), §§ 79-105, 107-110
Ingrid Ekström (SD)
Gunnar Bengtsson (S)
Anette Hallberg (S)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Stabschef Paul Eklund, § 93
Informationsansvarig Inga-Lill E Olsson
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant
Produktionschef Lars Wästberg
Nämndssekreteare Karolina Larsson
Vik nämndssekreterare Maria Pålsson
Projektledare Åsa Andersson
Bitr projektledare Kristina Jeppsson
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§ 79

Information
a) Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S) informerar om:
 Flyttningar för Svalövs kommun år 2010 (Dnr 190-2010)
 Preliminär befolkningsstatistik per 2011-02-28 (Dnr 248-2011)
b) Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S) och tf kommunchef Bo
Gripsten informerar om:
 Bränderna i Teckomatorp och Svalöv under den senaste tiden
Kommunstyrelsens beslut
 Informationen noteras.
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett fördjupat analysunderlag
avseende förändringar i befolkningsutvecklingen (Dnr 248-2011).
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§ 80

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-05-02
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-04-27
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-04-19
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd (offentlig del) 2011-03-22
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd (offentlig del) 2011-04-12
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2011-02-28
Protokoll från styr- och ledningsgruppen för 6 K 2011-02-24
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2011-04-05
Protokoll från styrelsemöte i Landskrona-Svalöv Renhållning AB 2011-03-21
Kommunstyrelsens beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 178-2011

Årsredovisning 2010, Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB
Sammanfattning
Från Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB föreligger årsredovisning för
perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 med tillhörande revisionsberättelse samt
granskningsrapport från lekmannarevisorerna.
Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse, daterad 2011-03-29
Lekmannarevisorernas granskningsrapport, daterad 2011-03-29
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande
årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB 2010 noteras.
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB beviljas
ansvarsfrihet för år 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Föreliggande årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps
AB 2010 noteras.
 Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

Expediering:
Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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Dnr 179-2011

Årsredovisning 2010, Sydvatten AB
Sammanfattning
Från Sydvatten AB föreligger årsredovisning 2010 med tillhörande
revisionsberättelse samt granskningsrapport från lekmannarevisorerna.
Årsstämma kommer att avhållas den 31 maj 2011.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2010 för Sydvatten AB, inklusive lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Revisions-PM, daterat 2011-03-08.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Sydvatten
AB:s årsredovisning för år 2010 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie bolagsstämma rösta för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Sydvatten AB:s årsredovisning för år 2010 noteras.
 Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma rösta
för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Expediering:
Sydvatten AB
Svalövs kommuns ombud och ersättare
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Dnr 180-2011

Årsredovisning 2010, Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Sammanfattning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2010 med tillhörande revisionsrapport och granskningsrapport från
lekmannarevisorerna.
Bolagsstämman ägde rum den 5 maj 2011.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2010, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, daterad 2011-04-14,
inklusive revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
Yrkande
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för 2010 noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för 2010 noteras.
Expediering:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 181-2011

Årsredovisning 2010, Landskrona Kävlinge Svalövs
Gymnasieförbund
Sammanfattning
Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund har överlämnat årsredovisning för
2010, med tillhörande granskning från revisionerna.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2010 för Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund, daterad
2011-02-08 inklusive revisionsberättelse
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Årsredovisning 2010 för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
godkännes. Direktionen för Landskrona-Kävlinge-Svalövs kommunalförbund för
gymnasieutbildning beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Årsredovisning 2010 för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
godkännes.
 Direktionen för Landskrona-Kävlinge-Svalövs kommunalförbund för
gymnasieutbildning beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Expediering:
Landskrona Kävlinge Svalövs Gymnasieförbund
Landskrona kommun
Kävlinge kommun

Justerandes sign
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Dnr 182-2011

Årsredovisning 2010, Kommunalförbundet Medelpunkten
Sammanfattning
Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2010 med tillhörande revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten 2010, daterad 2011-02-28,
inklusive revisionsberättelse
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2010 noteras.
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2010 noteras.
 Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2010.
Expediering:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Helsingborgs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
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Dnr 183-2011

Årsredovisning 2010, Söderåsens miljöförbund
Sammanfattning
Kommunalförbundet Söderåsens miljöförbund har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2010 med tillhörande revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning från Söderåsens miljöförbund 2010
Granskning av årsbokslut 2010, revisionsrapport mars 2011
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Söderåsens
miljöförbunds årsredovisning för år 2010 noteras. Direktionen för Söderåsens
miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2010 noteras.
 Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
Expediering:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerandes sign
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Dnr 184-2011

Årsredovisning 2010, Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv
Sammanfattning
Det finansiella samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv har överlämnat
årsredovisning för räkenskapsåret 2010 med tillhörande revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Granskning avs årsredovisning 2010, daterad 2011-04-04.
Årsredovisning 2010, Samordningsförbundet Finsam Landskrona-Svalöv.
Utlåtande avs delårsrapport 2010, undertecknad av revisorerna, daterad 2010-1213.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Årsredovisningen för perioden 2010-01-01 – 2010-12-31 för
Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv godkännes. Direktionen för
Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv beviljas ansvarsfrihet för
perioden 2010-01-01 – 2010-12-31.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Årsredovisningen för perioden 2010-01-01 – 2010-12-31 för
Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv godkännes.
 Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för perioden 2010-01-01 – 2010-12-31.
Expediering:
Finsam Landskrona Svalöv
Landskrona kommun

Justerandes sign
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Dnr 185-2011

Årsredovisning 2010 FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
2010
Sammanfattning
FöretagsAlliansen Näringsliv och Turism i Svalöv ska på olika sätt samverka och
stimulera samt medverka till att skapa ett kreativt och framåtsträvande
företagsklimat inom alla sektorer i Svalövs kommun.
FöretagsAlliansen har överlämnat sin årsredovisning för 2010.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2009 för FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M): Årsredovisningen för år 2010 för FöretagsAlliansen i
Svalövs kommun ek för noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut


Årsredovisningen för år 2010 för FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek
för noteras.

Expediering:
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
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Dnr 47-2010

Strategisk plan och budget 2011, plan 2012 – 2013 –
Strukturåtgärder 2
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslutade 2010-05-31 om Strategisk Plan och Budget 20112013. I planen finns målet att förvaltningsledningen fortsatt ska arbeta med att
minska kostnaderna för interna servicefunktioner och OH-kostnader inom alla
verksamheter (Strukturåtgärder 2). Uppdraget är minskade kostnader med 2 mnkr
2011 och med ytterligare 2 mnkr 2012.
Svalövs kommun har genom åren bedrivit ett kontinuerligt arbete med att
säkerställa en utveckling där verksamhet och ekonomiskt utrymme går hand i hand
för att en långsiktigt hållbar god ekonomisk hushållning ska uppnås. Under
verksamhetsåret 2009 genomfördes med anledning av finanskrisen en ny
förvaltningsorganisation med effektiviseringar som minskade kostnaderna med 10
mnkr motsvarande 25-30 tjänster för ledning, administration och interna
servicefunktioner. Förändringarna genomfördes med ett mjukt omställningspaket,
en ny organisation med nya uppdrag och förändrade arbetssätt istället för
uppsägningar. För att möta utmaningen om en långsiktigt hållbar utveckling för
Svalövs kommuns verksamheter, kvalitet och ekonomi beslutade kommunstyrelsen
också om Sju strategier för detta. I samband med föreliggande förslag för
strukturåtgärder 2 finns det alla anledning att igen titta på de förslag och beslut som
gjordes under 2009 för att vidare utreda några av dessa.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunchef Åsa Ratcovich, daterad 2011-04-22.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och
Krister Olsson (S): Ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
 Ärendet återremitteras.

Expediering:
Ekonomiberedningen
Kommunförvaltningen (JBN, SVBG)
Justerandes sign
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Dnr 459-2011

Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Föreligger förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Föreliggande förslag till
delegeringsordning för kommunstyrelsen antas att gälla fr o m 2011-05-17
Lennart Pettersson (C): Avslag på Administrativa ärenden, punkt 12). Punkt 1)
under Köp och försäljning av fastigheter, ändras till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet. Avslag på Köp och försäljning av fastigheter, punkt 2).
Emil Fennstam (SD): Bifall till Lennart Petterssons yrkande vad gäller
Administrativa ärenden, punkt 12).
Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Lennart
Petterssons m fl yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons m fl yrkande avs
Administrativa ärenden, punkt 12), och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Petterssons yrkande avs Köp
och försäljning av fastighet, punkt 1), och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Petterssons yrkande avs Köp
och försäljning av fastighet, punkt 2), och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande,
och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
 Föreliggande förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen antas att
gälla fr o m 2011-05-17.
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Reservation
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lennart Petterssons m fl yrkanden.
Protokollsanteckning
Aase Jönsson (KD) meddelar att hon ställer sig bakom Lennart Petterssons (C) m fl
yrkanden.
Expediering:
Kommunförvaltningen (SVBG, PAEK, MAN, JBN, KET, LWG, TSA)
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Dnr 564-2010

Firmateckning för kommunens in- och utbetalningar
Sammanfattning
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen korrigerar gällande beslut om
firmateckning för in- och utbetalningar. Förslaget föranleds av
personalförändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2011-04-18.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-08-16, § 133
Kommunstyrelsens beslut


Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2010-08-16, § 133, bemyndigas
Jan Bengtsson, Annika Andersson, Eva Kronkvist, Josefine Freij, Johan
Collijn, Lena Nilsson och Ingela Kilemar Olsson att två i förening
underteckna kommunens egna checkar samt verkställa underskrift för uttag
på kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande checkar samt
erhålla bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar, postanvisningar och
utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som
betalningsmedel utan ska insättas på kommunens bank- som plusgirokonto.

 Annika Andersson, Lena Nilsson, Ingela Kilemar Olsson och Eva
Kronkvist bemyndigas att var för sig kvittera upptagna avgifter enligt
särskild längd eller liknande samt postförskott även som övriga kontanta
inbetalningar under förutsättning att i fortlöpande följd numrerade
reversalblanketter användes.


Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2011-06-01.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-16

§ 92

Sida

17
(46)

Dnr 850-2010

Beslut om firmateckning, kommunstyrelsens ordförande och 1:e
vice ordförande samt Undertecknade av skuld- och
borgensförbindelser
Sammanfattning
Skuld- och borgensförbindelser undertecknas efter beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige av kommunstyrelsens ordförande eller dess förste vice
ordförande med kontrasignation av ekonomichefen och ekonomen.
Detta förslag till förändring föranleds av personalförändring inom staben.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2011-04-18.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15, § 171
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse eller kommunstyrelsens
förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister bemyndigas att, var för sig
med kontrasignation av antingen ekonomichef Jan Bengtsson eller ekonom
Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
beslutar om upptagande av lån respektive tecknande av borgen.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 582-2009

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Svalövs kommun Systematiskt arbetsmiljöarbete
Sammanfattning
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska
arbetsgivare för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö årligen undersöka,
genomföra och följa upp verksamheten. Enligt rutin för årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska kommunfullmäktige delges resultatet av
kommunens arbetsmiljöarbete föregående år enligt den kommungemensamma
handlingsplanen.
Handlingsplan för Svalövs kommun är upprättad och har samverkats i den Centrala
Samverkansgruppen.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-05-02, § 23, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-05-02 § 23
Förslagsskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-04-20
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-03-21 § 16
Förslagsskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-03-15
Handlingsplan årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Svalövs
kommun, daterad 2011-02-22
Yrkanden
Torbjörn Ekelunds (FP) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Informationen noteras

Expediering:
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Dnr 444-2011

Förenklad handläggning för beviljande av trygghetslarm och
matdistribution
Sammanfattning
Med hänsyn till insatsers art avseende trygghetslarm och matdistribution fattas det
mycket sällan avslagsbeslut i denna typ av ärenden. De utredningar som
biståndshandläggarna gör i dessa ärenden är därför av enkel natur. Ett beslut om
förenklad handläggning är av principiell betydelse men innebär i praktiken en
mycket liten skillnad i biståndshandläggarnas arbetsinsats. Ytterligare resurser för
att kunna utföra de uppföljningar som åligger biståndshandläggarna är därför oaktat
beslut om förenklad handläggning nödvändiga.
Förvaltningen föreslår även att förenklad handläggning avseende trygghetslarm
och matdistribution begränsas till brukare som är 75 år och äldre.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant, daterad
2011-04-28.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Agnetha Persson (C), Krister
Olsson (S), Lennart Pettersson (C) och Emil Fennstam (SD): Beslut om beviljande
av trygghetslarm och matdistribution för personer som är 75 år och äldre ska från
och med den 1 augusti 2011 fattas efter förenklad handläggning. Förändringen ska
följas upp efter 12 månader.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
 Beslut om beviljande av trygghetslarm och matdistribution för personer
som är 75 år och äldre ska från och med den 1 augusti 2011 fattas efter
förenklad handläggning.
 Förändringen ska följas upp efter 12 månader.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr 447-2011

Val av skolgång utifrån elevs behov och personliga förhållanden
Sammanfattning
I skollagen; 4 kap. § 8, kan utläsas att en kommun i sin grundskola ska ta emot en
elev för vars grundskoleutbildning kommunen inte är skyldig att sörja, om eleven
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den
kommunens grundskola. En kommun som på grund av sådan skyldighet tar emot
en elev har rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens
hemkommun.
Helsingborgs och Lunds internationella skolor är två exempel på kommunala
skolor som tar ut en högre avgift p.g.a. att deras kostnader för utbildning är högre.
Vad gäller Helsingborgs internationella skola är extrakostnaden 2011, utöver
skolpengen, 20 995 kr per barn och år. I Lunds internationella skola är
extrakostnaden, utöver skolpengen, 34 745 kr per barn och år. I dagsläget är
utgångspunkten att kommuner som önskar placera barn i internationella skolan
accepterar att betala den högre kostnaden.
Enligt Svalövs kommuns delegationsordning är det kvalitetsstrategen som tar
beslut i ärenden som gäller överenskommelse med annan kommun att denna i sin
grundskola tar emot elev. Utgångspunkten vid beslut bör vara elevens behov och
personliga förhållanden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och
kvalitetsstrateg Susanne Ahlberg, daterad 2011-03-22.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Olof Röstin (M) och Torbjörn
Ekelund (FP): Vid ansökan om internationell grundskola ska
Kommunförvaltningen utreda elevens behov och utifrån dessa fatta beslut inom
ramen för gällande delegationsordning.
Lennart Pettersson (C): Avslag på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande och
Lennart Petterssons avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar
Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Justerandes sign
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Ja-röst för bifall till Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Nej-röst för avslag på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för bifall och 2 nej-röster för avslag, antar kommunstyrelsen
Charlotte Wachtmeister m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1).
Kommunstyrelsens beslut
 Vid ansökan om internationell grundskola ska Kommunförvaltningen
utreda elevens behov och utifrån dessa fatta beslut inom ramen för gällande
delegationsordning.
Reservation
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lennart Petterssons yrkande.
Protokollsanteckning
Jenny A Wenhammar (MP): Det är inte självklart att kommunen ska stå för den
extra kostnaden. Om kommunstyrelsen väljer att ändå stå för den extra kostnaden,
anser jag att det ska finnas skriftliga behovskriterier.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, SEAG)
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Dnr 449-2011

Rutiner vid uppföljning av LOV och tillsyn av fristående
fritidshem
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 30, att införa valfrihetssystem inom
hemtjänst och delegerad hemsjukvård. Detta innebär att personer, som med stöd av
socialtjänstlagen, beviljats stöd och hjälp i hemmet kommer att kunna välja mellan
Svalövs kommuns hemvård eller någon extern utförare.
Kommunen har tillsynsansvar för förskolor och fritidshem samt pedagogisk
omsorg med enskild huvudman. För att detta ska ske på bästa sätt bör kommunen
följa bestämda rutiner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant,
kvalitetsstrateg Anna Fritzheimer och kvalitetsstrateg Susanne Ahlberg, daterad
2011-04-29.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Pernilla Ekelunds (FP), Lennart Petterssons (C) och
Emil Fennstams (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreslagen rutin för
uppföljning av LOV antas. Föreslagen rutin för tillsyn av fristående fritidshem
antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Föreslagen rutin för uppföljning av LOV antas.
 Föreslagen rutin för tillsyn av fristående fritidshem antas.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, AAFR, SEAG)
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Dnr 295-2011, 637-2009,
673-2010

Förslag till samverkansöverenskommelse mellan närpolisen i
Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan 2011, samt
uppföljning av 2010 års överenskommelse
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2010-02-08, § 27, Åtgärdsplan år 2010 för gemensamt
brottsförebyggande arbete mellan Svalövs kommun och närpolisen i Svalöv. En
uppföljning av planen är nu genomförd av kommunförvaltningen. Samtidigt har ett
förslag till en ny överenskommelse för 2011 tagits fram.
I den överenskommelse som träffades mellan Svalövs kommun och Närpolisen i
Svalöv om åtgärdsplan för 2010 ingick att utarbeta en handlingsplan mot grov
brottslighet, vilket resulterade i en ”Handlingsplan för ett tryggare samhälle” som
fastställdes av kommunstyrelsen 2010-09-13 § 144. En utvärdering av denna
handlingsplan är nu genomförd.
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete behandlade ärendena på sitt
sammanträde 2011-03-16. Rådet beslutade att föreslå kommunstyrelsen notera
utvärdering av Samverkansöverenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och
Svalövs kommun och åtgärdsplan för Brottsförebyggande arbete 2010 och att
Samverkansöverkommelsen mellan Svalövs kommun och polisen för 2011 antas.
Rådet beslutade dessutom att föreslå kommunstyrelsen att notera utvärdering av
Handlingsplan Tryggare Svalöv.
Beslutsunderlag
3 skrivelser från verksamhetschef Björn Svensson, daterade 2011-05-03
Protokoll från Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2011-03-16, §§
4- 5 och 7
Förslag till samverkansöverenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs
kommun om åtgärdsplan 2011, brottsförebyggande arbete, daterad 2011-03-08.
Utvärdering av Samverkansöverenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och
Svalövs kommun och åtgärdsplan för Brottsförebyggande arbete 2010, daterad
2011-03-08.
Uppföljning av handlingsplan för ett Tryggare Samhälle, daterad 2011-03-08
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Lennart Pettersson (C)
och Charlotte Wachtmeister (C): Utvärdering av Samverkansöverenskommelse
mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun och åtgärdsplan för
Brottsförebyggande arbete 2010 noteras. Samverkansöverkommelsen mellan
Svalövs kommun och polisen för 2011 antas. Utvärdering av Handlingsplan
Tryggare Svalöv noteras.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
 Utvärdering av Samverkansöverenskommelse mellan närpolisen i Svalöv
och Svalövs kommun och åtgärdsplan för Brottsförebyggande arbete 2010
noteras.
 Samverkansöverkommelsen mellan Svalövs kommun och polisen för 2011
antas.
 Utvärdering av Handlingsplan Tryggare Svalöv noteras.

Protokollsanteckning
Lennart Pettersson (C): Vi noterar att det inte finns något i åtgärdsplanen om
kontakterna mellan polisen och skolan. Detta bör åtgärdas i nästkommande
samverkansöverenskommelse.

Expediering:
Polismyndigheten i Skåne län, Närpolisområde Söderåsen
Kommunförvaltningen (BSN)

Ajournering 15.10 – 15.20
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Dnr 636-2010, 294-2011

Förslag till folkhälsoplan för Svalövs kommun år 2011 samt
uppföljning av folkhälsoplan för Svalövs kommun år 2010
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2010-11-01 § 8 folkhälsoplan för Svalövs kommun 2010.
En utvärdering av planen är genomförd. Samtidigt har ett förslag till folkhälsoplan
2011 tagits fram av kommunförvaltningen.
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete behandlade ärendena på sitt
sammanträde 2011-04-27. Rådet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att
godkänna utvärderingen av folkhälsoplanen 2010 och godkänna förslag till
folkhälsoplan 2011.
Beslutsunderlag
2 skrivelser från verksamhetschef Björn Svensson, daterade 2011-05-03
Protokoll från Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 2011-04-27, §§
11, 12
Förslag till folkhälsoplan för Svalövs kommun år 2011.
Uppföljning av 2010 års Folkhälsoplan för Svalöv kommun, daterad 2011-03-07
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Agnetha Persson (C), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn
Ekelund (FP) och Emil Fennstam (SD): Utvärderingen av Folkhälsoplanen 2010
godkänns och noteras. Folkhälsoplanen 2011 godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
 Utvärderingen av Folkhälsoplanen 2010 godkänns och noteras.
 Folkhälsoplanen 2011 godkänns.

Expediering:
Kommunförvaltningen (BSN)
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Dnr 241-2009

Verksamhetsövergång huvudmannafrågor och Svalöfs gymnasium
till Svalövs kommun – förslag till politisk organisation
Sammanfattning
Landskrona Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund bildades 1992.
Gymnasieförbundet har sedan dess varit huvudman för gymnasiefrågorna på
uppdrag av tre kommunerna. Till förbundet har Svalövs kommun 2006 även
överfört huvudmannaskapet för den kommunala vuxenutbildningen samt genom
avtal fått uppdraget att genomföra kommunens individuella program.
Gymnasieförbundet är producent av gymnasieutbildningar i kommunerna men
ansvaret för elever som genomför gymnasieutbildning hos annan huvudman åvilar
respektive kommun.
I juni 2009 beslutade Kävlinge kommun att utträda ur gymnasieförbundet och med
anledning av detta har kommunerna arbetat fram ett upplösningsavtal där
kommunfullmäktige i Svalövs kommun 2011-01-17 beslutade om att överta
huvudmannaskapet för gymnasiefrågor samt Svalöfs gymnasium innefattande all
berörd personal och ingångna avtal.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31 § 5 att uppdra åt kommunstyrelsen att
ta fram förslag till politisk styrning av Svalöfs gymnasium. Kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Kruse har tagit fram ett sådant.
Huvudmannaskapet för gymnasiefrågor och vuxenutbildningen bör följa
principerna för den organisationen i Svalövs kommun som infördes 2009-07-01.
Det innebär att huvudmannaskapsfrågor för vuxenutbildning och alla ungdomar i
gymnasieålder bosatta inom kommunen delegeras i reglementet från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, själva produktionen av
gymnasieutbildningar på Svalöfs gymnasium delegeras till ett särskilt
gymnasieutskott under kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, daterad
2011-05-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-31, § 5
Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-17, § 4
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Agnetha Persson (C), Torbjörn
Ekelund (FP), Krister Olsson (S) och Emil Fennstam (SD): Ett Gymnasieutskott
inrättas under kommunstyrelsen att svara för genomförande av utbildningarna på
Svalöfs gymnasium. Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
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Charlotte Wachtmeisters (M), Agnetha Perssons (C), Torbjörn Ekelunds (FP),
Krister Olssons (S) och Emil Fennstams (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Reglementet för kommunstyrelsen revideras att också omfatta
huvudmannaskap för och drift av gymnasieutbildning och vuxenutbildning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
 Ett Gymnasieutskott inrättas under kommunstyrelsen att svara för
genomförande av utbildningarna på Svalöfs gymnasium.
 Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Reglementet för kommunstyrelsen revideras att också omfatta
huvudmannaskap för och drift av gymnsieutbildning och vuxenutbildning.
Expediering:
Kommunförvaltningen (SVBG, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-05-16

§ 100

Sida

28
(46)

Dnr 24-2011

Val av ledamöter, ersättare och insynsplatser till gymnasieutskott
Sammanfattning
Under förutsättning av att kommunstyrelsen beslutar inrätta ett gymnasieutskott
under kommunstyrelsen, har kommunstyrelsen att förrätta val till detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-17, § 99
Kommunstyrelsens beslut
 Till ledamöter i kommunstyrelsens gymnasieutskott väljes Karl-Erik Kruse (S),
Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C).
 Till ersättare i kommunstyrelsens gymnasieutskott väljes Birgitta Jönsson (S),
vakant (S/M/FP) och Agnetha Persson (C).
 Till insynsplatser i kommunstyrelsens gymnasieutskott väljes Emil Fennstam
(SD) och Torbjörn Ekelund (FP).
 Till ersättare för insynsplatser i kommunstyrelsens gymnasieutskott väljes Ingrid
Ekström (SD) och Pernilla Ekelund (FP).
 Till ordförande i kommunstyrelsens gymnasieutskott väljes Karl-Erik Kruse (S)
och till vice ordförande väljes Christer Laurell (C).
Expediering:
Samtliga berörda
Kommunförvaltningen (SVBG, MAN)
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Dnr 241-2009

Utträde ur Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund per
2011-06-30
Sammanfattning
Landskrona Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund bildades 1992.
Gymnasieförbundet har sedan dess varit huvudman för gymnasiefrågorna på
uppdrag av tre kommunerna. Till förbundet har Svalövs kommun 2006 även
överfört huvudmannaskapet för den kommunala vuxenutbildningen samt genom
avtal fått uppdraget att genomföra kommunens individuella program.
Juni 2009 beslutade Kävlinge kommun att utträda ur gymnasieförbundet och med
anledning av detta har kommunerna arbetat fram ett upplösningsavtal där
kommunfullmäktige i Svalövs kommun 2011-01-17 beslutade om att överta
huvudmannaskapet för gymnasiefrågor samt Svalöfs gymnasium innefattande all
berörd personal och ingångna avtal.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-17 att kommunförvaltningen uppdras att ta
fram förslag till förvaltningsorganisation där Svalöfs gymnasium ingår, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
Med bakgrund av principerna för förvaltningsorganisationen är det naturligt att
kvalitets- och myndighetschefen fortsättningsvis svarar för
huvudmannaskapsfrågorna inför kommunstyrelsen och att verksamhetschef/rektor
svarar för produktionen av gymnasieutbildningarna på Svalöfs gymnasium inför
gymnasieutskottet. Verksamhetschef/rektor på Svalöfs gymnasium är en ny
befattning inom Svalövs kommun och samma principer som för övriga chefer som
är ansvariga inför ett politiskt organ ska gälla.
Konsekvensen är att kommunens uppdragsbeskrivningar och ledarskapskriterier
gäller samt att befattningen är direkt underställd kommunchefen. Ansvarsområdet
är samordning och ledning av Svalöfs gymnasium med inriktningen att
självständigt, genom entreprenörskap utveckla en unik verksamhet till gagn för
medborgarnas behov och kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens beställning.
Detta innebär att verksamhetschef/rektor Svalöfs gymnasium arbetar i kommunens
ledningsgrupp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchef Åsa Ratcovich, daterad 2011-04-28.
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-04, § 58.
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-31, § 5
Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-17, § 4
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Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Agnetha Persson (C):
Inriktningen för organisation av förvaltningen godkänns.
Förvaltningsorganisationens nya chefsbefattning verksamhetschef/rektor Svalöfs
gymnasium godkänns. Från 2011-07-01 förordnas Lena Hansson som
verksamhetschef/rektor Svalöfs gymnasium.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
 Inriktningen för organisation av förvaltningen godkänns.
 Förvaltningsorganisationens nya chefsbefattning verksamhetschef/rektor
Svalöfs gymnasium godkänns.
 Från 2011-07-01 förordnas Lena Hansson som verksamhetschef/rektor
Svalöfs gymnasium

Expediering:
Kommunförvaltningen (SVBG)
Lena Hansson, Svalöfs gymnasium
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Dnr 446-2011

Gymnasiekommunen Svalöv
Sammanfattning
Bakgrund
Landskrona- Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund bildades 1992 för att
säkerställa att alla ungdomar i de tre kommunerna skulle få en bra
gymnasieutbildning. Huvudmannaskapet för Svalöfs gymnasium övergick från
Landstinget till gymnasieförbundet.
För en liten kommun som Svalöv har det varit gynnsamt att ingå i ett
kommunalförbund med två större kommuner. Svalövs kommun har kunnat påverka
utvecklingen av gymnasial utbildning i Skåne. Förbundet och kommunerna har
utvecklat gymnasieskolorna med bättre lokaler och högre måluppfyllelse.
Verksamheten har kunnat utökas när det varit stora elevkullar och förberett för den
stora elevminskning som kommer de närmaste åren. Gymnasieförbundet har
kunnat erbjuda samtliga program utom två.
Samverkan Skåne, Sölvesborg och Bromölla
Sedan 2008 har alla ungdomar i Skåne fritt sök till samtliga gymnasieskolor i
Skåne, genom lagstiftning till fristående skolor och genom samverkansavtal mellan
Skånes samtliga kommuner och gymnasieförbundet Bromölla- Sölvesborg. LKSgymnasieförbund har företrätt Svalövs kommun.
Samma avtalsparter har även ett avtal angående interkommunalersättning, IKE.
Samverkansavtalet syftar till att alla kommuner ska beräkna den interkommunala
ersättningen enligt samma grundprinciper. Detta avtal ska revideras våren 2011 och
det är förberett att kommunerna Landskrona, Kävlinge och Svalöv träder in som
parter.
Avtalen förvaltas av Kommunförbundet Skåne och samverkan sker genom
Kommunförbundet Skånes styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne.
Samverkan Skåne Nordväst
Mellan kommunerna i Skåne Nordväst finns ett samverkansavtal gällande
gymnasieskolan. Avtalets syfte är högre måluppfyllelse och samverkan. Ett
tilläggsavtal från 2011 möjliggör att sökande elever till åk 1 i GY 11 får sitt
förstahandsval av introduktionsprogram tillgodosett och att det även för dessa
elever ska kunna söka och antas som förstahandssökande.
Avtalet förvaltas under året 2011 av Höganäs kommun och politisk representation
väljs genom Skåne Nordväst.
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Vuxenutbildningssamverkan i Skåne
Kommunförbundets styrelse har i februari 2009 beslutat att inleda ett arbete för
samverkan mellan Skånes kommuner inom vuxenutbildning och att uppdra åt
beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor och beredningen för
utbildningsfrågor att gemensamt bilda en styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan
i Skåne. Svalöv är representerad i Styrgruppen – vuxenutbildningssamverkan i
Skåne av Charlotte Wachtmeister.
Vuxenutbildning Skåne Nordväst
Mellan kommunerna i Skåne Nordväst finns ett avtal vars målsättning är att skapa
ett gemensamt utbildningsutbud i kommunerna som ger eleverna en grundläggande
yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under handledares
ledning på en arbetsplats få kunskap inom yrkesområdet, lärlingsutbildning för
vuxna.
Bjuvs kommun svarar för gemensam ansökan till Skolverket.
Svalövs kommuns övertagande av samverkansavtal
Det är viktigt att Svalövs kommun övertar avtal samverkansavtal inom Skåne och
Skåne Nordväst. För att få ingå i befintliga avtal krävs skriftlig ansökan från
kommunen.
Avtal med Landskrona stad och Kävlinge kommun
Mellan Landskrona, Kävlinge och Svalöv finns förslag om att teckna
överenskommelse om yrkesintroduktion för de elever som inte är behöriga till de
nationella programmen. Introduktionsprogrammen är fem till antalet och syftar till
förberedelse eller introduktion till annan gymnasial utbildning eller till
arbetsmarknaden. Till dessa program gäller inte fritt sök och för att öka elevernas
valfrihet önskas en överenskommelse.
Avtal om antagning till gymnasieskolan
Antagningen till gymnasieskolan för Svalövs kommun har skötts av
gymnasieförbundet. I Skåne pågår en utredning om möjligheten att ha färre
antagningskanslier och ökat samarbete. Landskrona Stad erbjuder Svalövs kommun
att köpa tjänsten antagning och samordning av studie- och yrkesvägledning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-04-28
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Emil Fennstam (SD), Lennart Pettersson (C),
Torbjörn Ekelund (FP) och Krister Olsson (S): Svalövs kommun ska ingå i
samverkan med Skåne och Skåne Nordväst inom området gymnasieutbildning och
vuxenutbildning.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
 Svalövs kommun ska ingå i samverkan med Skåne och Skåne Nordväst
inom området gymnasieutbildning och vuxenutbildning

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr 16-2011

Bildandet av en kollektivtrafikmyndighet i Skåne
Sammanfattning
Riksdagen beslutade 2010-06-23 att införa en ny lag om kollektivtrafik (SFS
2010:1065) som träder i kraft 2012-01-01. Lagen innebär bland annat att en
regional kollektivtrafikmyndighet ska inrättas i Skåne samt att ett regionalt
trafikförsörjningsprogram ska tas fram och fastställas av myndigheten.
Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens
och för privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2011-04-27, § 39,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna det reviderade
kollektivtrafikavtalet.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-04-27, § 39.
Skrivelse från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, daterad 2011-04-12.
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), daterad 2011-01-04.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Lennart Pettersson (C) och
Emil Fennstam (SD): Det reviderade kollektivtrafikavtalet godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Det reviderade kollektivtrafikavtalet godkännes.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, MAPA)
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Dnr 828-2010

Uppsägning av överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för avseende
näringslivsfrämjande arbete m m
Sammanfattning
Under våren 2011 har företrädare från Företagsalliansen i Svalövs kommun
ekonomisk förening och Svalövs kommun träffats för att arbeta fram
förutsättningarna för verksamhetsövergången. Förutsättningarna har samlats i ett
avtal där tidsplan, personal, inventarier, åtagande/avtal och projekt som följer med
verksamheten över till kommunalt ansvar anges.
Styrelsen för FöretagsAlliansen diskuterade på extra styrelsemöte 2011-04-27
Svalövs kommuns upplägg till övergångsavtal. Styrelsen konstaterade att det inte
kommit in några synpunkter från de ledamöter som var frånvarande vid dagens
styrelsemöte. Styrelsen godkände avtalet.
Beslutsunderlag
Protokoll från FöretagsAlliansen 2011-04-27.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Åsa Ratcovich, daterad 2011-04-22.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Krister Olsson (S) och Torbjörn
Ekelund (FP): Avtalet om verksamhetsövergång - återföring av det operativa
näringslivs- och turismarbetet från FöretagsAlliansen i Svalövs kommun
ekonomisk förening till Svalövs kommun godkänns. Det operativa näringslivs- och
turismarbetet övergår i Svalövs kommuns regi under kommunstyrelsen från 201201-01. Under kommunstyrelsen ansvarar kommunchefen för verkställigheten av
verksamheten och tillika för arbetsgivareansvaret. Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas underteckna vederbörliga avtal och handlingar i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem
Kommunstyrelsens beslut
 Avtalet om verksamhetsövergång - återföring av det operativa näringslivsoch turismarbetet från FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ekonomisk
förening till Svalövs kommun godkänns.
 Det operativa näringslivs- och turismarbetet övergår i Svalövs kommuns
regi under kommunstyrelsen från 2012-01-01.
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 Under kommunstyrelsen ansvarar kommunchefen för verkställigheten av
verksamheten och tillika för arbetsgivareansvaret.
 Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna vederbörliga avtal
och handlingar i ärendet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (SVBG, JBN)
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
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Dnr 432-2011

Årets Företagare 2010
Sammanfattning
Årets företagare är ett samarbete mellan Företagarna och landets kommuner för att
lyfta fram goda förebilder bland kommunens företagare.
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för har föreslagit att priset för 2010 ska
tilldelas Niklas och Henrik Wiklund och Per Liljeblad, Wiklund Trading
International AB, Billeberga.
FöretagsAlliansens motivering är att bröderna Niklas och Henrik Wiklund och Per
Liljeblad, sedan sin start 2003 genom engagerat entreprenörskap har utvecklat sin
affärsidé att hantera, reparera och sälja såväl begagnade som nya och olika typer av
entreprenadmaskiner, asfaltbeläggningsmaskiner, rullar, vältar, väghyvlar,
hjullastare och grävmaskiner, samt försäljning av dessa på både den lokala och
internationella marknaden. Företaget har sedan sin start ständigt ökat sin
omsättning och visat ett positivt resultat. Deras sätt att vara fungerar som en
förebild för andra företagare och de har genom handlingskraft och nytänkande
tillfört företagandet nya dimensioner. Ett sunt företagande leder till tillväxt som ger
välstånd vilket alla vill ha.
Beslutsunderlag
FöretagsAlliansens nominering, daterad 2011-05-10
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Agneta Persson (C), Olof
Röstin (M) och Emil Fennstam (SD): Till årets företagare 2010 föreslås Niklas och
Henrik Wiklund och Per Liljeblad, Wiklund Trading International AB, Billeberga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
 Till årets företagare 2010 föreslås Niklas och Henrik Wiklund och Per
Liljeblad, Wiklund Trading International AB, Billeberga.

Expediering:
Niklas och Henrik Wiklund och Per Liljeblad, Wiklund Trading International AB, Billeberga
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
Företagarna
Justerandes sign
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Dnr 427-2011

Ekonomiskt stöd (förlustgaranti) till arrangemanget Torpardagen
Sammanfattning
Föreningen Torpardagen i Teckomatorp har lämnat en ansökan om bidrag till
kommunen.
Föreningen startades 2009 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 marknad och
scenunderhållning bl.a., den 28 maj 2011. Föreningen söker en förlustgaranti för
arrangemanget hos kommunen om 30 000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan om förlustgaranti från Föreningen Torpardagen, daterad 2011-04-19.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C), Emil
Fennstam (SD), Krister Olsson (S) och Hjördis Nilsson (FP): 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.
 Föreningen uppmanas att inkomma med ekonomisk redovisning efter
arrangemanget.
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Jäv
P g a jäv deltar inte Pernilla Ekelund (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) i
handläggningen av detta ärende.

Expediering:
Föreningen Torpardagen
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
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Dnr 749-2010

Ansökan om fortsatt bidrag för sanering av BT Kemi
Efterbehandling, södra området
Sammanfattning
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har i uppdrag att ansvara för och
genomföra efterbehandling av det gamla BT Kemi-området i Teckomatorp.
I samband med åtgärderna på det norra området har undersökningar och
utredningar gjorts, som har visat att det södra området är mycket mer förorenat än
vad som tidigare har kunnat förutses. En ansökan om bidrag på 36 Mkr för
förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på den södra
delen av det f.d. BT Kemi-området togs därför fram. Ansökan behandlades i
kommunstyrelsen 2011-01-17 och i kommunfullmäktige 2011-01-31 varefter den
skickades in till Länsstyrelsen för behandling. I den ansökan som skickades in
antogs att Naturvårdsverket skulle stå för 100 % av kommunens kostnader för
projektet.
Då Länsstyrelsen sedan handlade ansökan i samråd med Naturvårdsverket,
bedömde man att en del av de kostnader kommunen tagit med i ansökan inte kan
finansieras av bidrag. Dessa kostnader, som uppgick till 3 Mkr, bör istället, enligt
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, täckas av en kommunal egenfinansiering.
Naturvårdsverket tog 2011-03-24 beslut enligt Länsstyrelsens ansökan på 33 Mkr.
Därefter har möten hållits mellan kommun- och länsledning då bidragsfrågan
diskuterats. Länsstyrelsen har då klargjort att Naturvårdsverket ej kan finansiera
personal på kommunen med huvuduppgifter liggande utanför BT Kemi-projektet.
Däremot kan man finansiera konsulter med motsvarande uppdrag. Därmed finns
möjligheten för kommunen att, i den mån det ryms inom budgeten på 33 Mkr,
fördela om kostnader och därmed täcka utgifter för konsulter som utför uppgifter
som intern personal annars kunde ha genomfört. En reviderad budget har tagits
fram med den omfördelning som i dagsläget bedöms rimlig och med en preliminär
budget för de kostnader som bedöms ligga som kommunal egeninsats.
Då kommunfullmäktiges beslut från 2011-01-31 lyder ”Svalövs kommun åtar sig
huvudmannaskapet för efterbehandlingen vad gäller etapp 1, södra området, under
förutsättning att finansiering sker enligt föreliggande ansökan” finns idag ingen
huvudman som kan ta emot det bidrag på 33 Mkr som Naturvårdsverket tagit beslut
om. Därmed behövs ett nytt beslut för att möjliggöra för kommunen att ta emot
bidraget.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av projektledare Åsa Andersson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-04-29
Justerandes sign
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Yrkande
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Emil Fennstams (SD), Annie
Carlssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Lennart Petterssons (C) och Krister Olssons
(S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Svalövs kommun åtar sig
huvudmannaskapet för efterbehandlingen vad gäller etapp 1, södra området, under
förutsättning att finansiering sker enligt ansökan med reviderad budget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Svalövs kommun åtar sig huvudmannaskapet för efterbehandlingen vad
gäller etapp 1, södra området, under förutsättning att finansiering sker
enligt ansökan med reviderad budget.
Expediering:
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Skåne län
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
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Dnr 358-2011

Anställning av tf projektchef för styrelsen för BT-Kemi
Efterbehandling
Sammanfattning
Med anledning av att nuvarande kommunchef lämnar sin anställning i Svalövs
kommun uppstår också behovet att förordna en tf projektchef för Styrelsen BT
Kemi Efterbehandling, eftersom kommunchefen tillika haft denna befattning.
Omfattningen på uppdraget beräknas till motsvarande 20 procent av en heltid, dvs.
8 timmar i veckan.
Tidigare projektledare/senior advisor Lars Bevmo föreslås visstidsanställas med
timersättning för uppdraget.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, daterad
2011-05-03.
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Emil Fennstam (SD), Lennart Pettersson (C) och Charlotte
Wachtmeister (M): Lars Bevmo anställs som tf projektchef för BT Kemi
Efterbehandling motsvarande 20 procent, från 16 maj tom 30 september 2011, med
möjlighet till förlängning till 31 december 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
 Lars Bevmo anställs som tf projektchef för BT Kemi Efterbehandling
motsvarande 20 procent, från 16 maj tom 30 september 2011, med
möjlighet till förlängning till 31 december 2011.

Expediering:
Lars Bevmo
Styrelsen för BT-Kemi Efterbehandling
Kommunförvaltningen (ASAN)
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Dnr 239-2011

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i
Svalövs kommun
Sammanfattning
2009 tog räddningstjänsten fram ”Riskanalys för Svalövs kommun”, som en av
bilagorna till Handlingsprogrammet enligt skydd mot olyckor. Denna analys är nu
omgjord och reviderad.
Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778, 3 kap 3 § ska
kommunerna analysera sina risker i kommunen. Enligt 3 kap 8 § ska kommunerna
också ha ett handlingsprogram för räddningstjänst varunder riskanalysen ska ligga
som underlag.
Riskanalysen har utarbetats av räddningstjänsten. Ingen ny övergripande
inventering av farliga industrier i kommunen har genomförts i samband med
arbetet. Underlaget till rapporten kommer i huvudsak från insatsstatistik från
räddningstjänstens register, en grafisk presentation av objekt med särskilda risker
för sin omgivning samt en grovanalys över risker i Svalövs kommun. Vid
grovanalysen har utöver räddningstjänsten även Team Lokalplanering i Svalövs
kommun deltagit.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2011-03-03, § 25, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till riskanalys.
Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2011-03-03, § 25.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-01-13.
Rapport, daterad 2011-01-04.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Agnetha Perssons (C) och Emil Fennstams (SD)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande förslag till riskanalys,
daterad 2011-01-13, antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Föreliggande förslag till riskanalys, daterad 2011-01-13, antas.
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Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL, MAPA)
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Dnr 92-2011

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2011
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, 2011-05-05
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen godkänns.
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Omröstningsbilaga 1)
Omröstning, § 95, Val av skolgång utifrån elevs behov och
personliga förhållanden
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Justerandes sign

Ledamöter
Karl-Erik Kruse, ordf
C Wachtmeister, 1:e v ordf
Annie Carlsson, tjg ers
Lennart Pettersson, tjg ers
Emil Fennstam
Torbjörn Ekelund
Krister Olsson
Olof Röstin
Agnetha Persson
Anneli Persson
Pernilla Ekelund, tjg ers
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