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Kommunhuset, kl 13.30 – 16.40

Karl-Erik Kruse (S), ordf
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Emil Fennstam (SD)
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-15

Ej tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Torsten Vigre (M)
Hjördis Nilsson (FP)
Lennart Pettersson (S)
Ingrid Ekström (SD)
Annie Carlsson (S)
Ann Pettersson (M)
Johanna Hedin (C)
Gunnar Bengtsson (S)
Anette Hallberg (S)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Stabschef Paul Eklund
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant, §§ 157 - 164
Produktionschef Lars Wästberg
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson
Informationsansvarig Inga-Lill E Olsson
Projektledare Åsa Andersson, § 157
Bitr. projektledare Kristina Jeppsson, § 157
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§ 157

Information
a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
•

Prel. befolkningsstatistik per 2010-08-31 (Dnr 190-2010)

•

Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2010 (Dnr 762-2010)

b) Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om
•

Delårsrapport per den 30 juni för Söderåsens miljöförbund för kännedom
(Dnr 816-2010)

•

Taxa för tillsyn enligt Miljöbalken, revidering samt Taxor för Söderåsens
miljöförbunds offentliga kontroll, prövning och registrering enligt
livsmedelslagen samt för prövning och tillsyn enligt miljöbalken –
kommunerna bereds möjlighet att yttra sig (Dnr 820-2010)

•

Förslag till budget för 2011 för Söderåsens miljöförbund – samråd (Dnr
821-2010)

•

Förslag till verksamhetsplan 2011 för Söderåsens miljöförbund – samråd
(Dnr 822-2010)

c) Kommunchef Åsa Ratcovich informerar om:
•

Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal gällande
konsumentrådgivning, tredje kvartalet 2010 (Dnr 168-2010)

•

Aktuella frågor vid kommunförvaltningen

d) Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om:
•

Utredning av förutsättningarna att bedriva truckutbildning på Svalövs
gymnasium (Dnr 766-2010)

e) Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse informerar om:
•

Förvaltning och ansvar för stiftelser och stipendiemedel på Svalöfs
gymnasium (Dnr 840-2010).

f) Projektledare Åsa Andersson och bitr. projektledare Kristina Jeppsson informerar
om:
•

Justerandes sign

Ansökan om bidrag för efterbehandling av BT Kemi-området, södra
området (Dnr 749-2010)
Utdragsbestyrkande
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Dnr 643-2009

Protokoll
Välfärdsutskottet, 2010-10-12
Myndighetsutskottet välfärd (offentlig del), 2010-10-19
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, 2010-10-27
Sammanträdesprotokoll från kommunalförbundet Medelpunkten 2010-10-15
Protokoll från LSR, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 2010-10-25
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2010-10-05
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign

•

Informationen noteras.

•

Utskottens redovisning av fattade delegeringsbeslut godkännes.

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Dnr 39-2010

Avsägelser och val
Leif Hägg (M) har i skrivelse, daterad 2010-10-25, avsagt sig uppdraget som
styrelseledamot i FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Leif Hägg (M), daterad 2010-10-25
Kommunstyrelsens beslut
•

Avsägelsen godkännes.

•

Valet av ny styrelseledamot i FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
bordlägges.

Expediering:
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
Leif Hägg (M)
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 801-2010

Fördelning av centralt anslag för löneökningar 2010
Sammanfattning
Alla kostnader för löneökningar under 2010 har budgeterats centralt för
utfördelning till verksamheterna när löneförhandlingarna är klara.
Totalt sett hamnar löneökningarna på 5 819 800 kronor.
Fördelningen på de olika verksamheterna och nämnderna framgår nedan:
Nämnd
Kommunstyrelse:
Politisk organisation
Förv.ledn/beställning/stöd o service
Fritid
Kultur
Förskola
Grundskola
Individ och familjeomsorg
Arbetsmarknad
Vård o omsorg
LSS
Gator och vägar
Park och natur
Övriga nämnder:
Miljö byggnads o räddningsnämnd
Överförmyndare
Summa totalt

Summa kr
25 000
250 000
36 600
80 300
1 095 500
1 615 400
170 000
20 500
1 662 500
658 000
16 000
64 000
121 000
5 000
5 819 800

Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2010-11-08, § 48, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Tilläggsanslag med 5 819 800 kr för ökade lönekostnader 2010
fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell. Beloppet
finansieras genom 3 163 000 kronor ur Centralt anslag för löneökningar samt med
2 656 800 kronor ur Strategisk reserv.
Beslutsunderlag
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2010-11-08, § 48
Skrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2010-10-25
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Emil
Fennstam (SD): Tilläggsanslag med 5 819 800 kr för ökade lönekostnader 2010
Justerandes sign
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fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell. Beloppet
finansieras genom 3 163 000 kronor ur Centralt anslag för löneökningar samt med
2 656 800 kronor ur Strategisk reserv.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
• Tilläggsanslag med 5 819 800 kr för ökade lönekostnader 2010 fördelas till
de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell.
• Beloppet finansieras genom 3 163 000 kronor ur Centralt anslag för
löneökningar samt med 2 656 800 kronor ur Strategisk reserv.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign
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Dnr 731-2010

Kågeröds idrottshall – tillbyggnad av förråd kombinerat med
hoppgrop för gymnastik
Sammanfattning
Sedan Röstångagymnasterna flyttade över all sin verksamhet från Ljungbyhed till
Kågeröd har ett behov uppstått av att lösa förrådshanteringen i Kågeröds
idrottshall. Vid diskussioner mellan Röstångagymnasterna, idrottsläraren,
lokalvårdarna och kommunen har behoven för de parter som vistas i hallen
presenterats. Röstångagymnasterna önskar få ett ändamålsenligt förråd så att all
deras utrustning kan förvaras på ett betryggande sätt. Det finns viss utrustning idag
som kräver speciell utbildning av ledarna för att få användas. Utvecklingen inom
tävlingsgymnastiken går också mot allt svårare hopp och volter som kräver en
hoppgrop för att kunna tränas in på ett säkert sätt.
För skolans del skulle de befintliga förråden räcka till enligt de förutsättningar som
rådde innan Röstångagymnasterna flyttade över hela sin verksamhet till Kågeröd.
Detsamma gäller för de andra föreningarna som nyttjar idrottshallen. För
lokalvårdarnas del klarar man sig med befintligt utrymme där skurmaskinen
förvaras om bara en del annat material försvinner därifrån.
I investeringsbudgeten för 2010 finns 2 000 000 kronor avsatta för ombyggnad av
Centralskolan och i plan för 2011 16 000 000 kronor. Viss projektering kommer
igång under 2010 men kostnaden för denna beräknas stanna vid ca 300 000 kronor.
Det skulle därför vara möjligt att hos kommunstyrelsen anhålla om att få disponera
om 1 700 000 kronor av 2010 års anslag för att täcka kostnaden för investeringen
av byggandet av ett nytt förråd kombinerad med en hoppgrop.
Välfärdsutskottet beslutade 2010-10-10, § 42, att under förutsättning av
kommunstyrelsens beslut om omdisponering av investeringsmedel för att täcka
kostnaderna för tillbyggnad av förråd kombinerat med en hoppgrop i idrottshallen i
Kågeröd, uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med Röstångagymnasterna
avseende föreningens ansvar för städning och tillsyn av hoppgropen samt
kostnaderna för material att fylla hoppgropen med.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2010-10-10, § 42
Förslagsskrivelse från produktionschef Lars Wästberg och verksamhetschef fritid
Björn Svensson, daterad 2010-10-05
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta
Jönsson (S) och Emil Fennstam (SD): Delar av investeringsmedel avsedda för
ombyggnad av Centralskolan för 2010 och 2011 omdisponeras för att täcka
Justerandes sign
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kostnaderna (preliminärt 1 500 000 – 1 800 000 kronor) för tillbyggnad av förråd
kombinerat med en hoppgrop i idrottshallen i Kågeröd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses (S) yrkade, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Delar av investeringsmedel avsedda för ombyggnad av Centralskolan för
2010 och 2011 omdisponeras för att täcka kostnaderna (preliminärt 1 500
000 – 1 800 000 kronor) för tillbyggnad av förråd kombinerat med en
hoppgrop i idrottshallen i Kågeröd.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, BSN)

Justerandes sign
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Dnr 800-2010

Begäran om preliminär överföring av investeringsanslag till år
2011
Sammanfattning
Överföring av preliminära investeringsanslag från 2010 till 2011 ska beslutas
senast i november i kommunfullmäktige.
Kommunförvaltningen ska därefter informera kommunfullmäktige om definitiva
summor senast i mars 2011. Kommunfullmäktige fattar då kompletterande beslut
om den sammanlagda summan överstiger den preliminära eller om nya objekt
tillkommit.
I nedanstående tabell framgår beloppen för de enskilda nämnderna:
Nämnd
Kommunstyrelse
Bygg, trafik o räddnings nämnd
BT-Kemi
TOTAL SUMMA

Preliminärt
belopp tkr
15 015
96
1 398
16 509

Investeringen avseende Söderåstrafikens busshållplatser har blivit dyrare än vad
kommunfullmäktige tidigare medgivit. Förvaltningen föreslår därför att
kommunstyrelsen avslår den begäran och istället hanterar ärendet i samband med
beslut om årsbudget 2011.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2010-11-08 kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Begäran avseende Projektet
Söderåstrafiken busshållplats avslås. Kommunstyrelsen medges preliminär
överföring med 14 015 000 kr. Omdisponering medges med 172 000 kr från
projekt Båghallen till Idrottshallen, Kågeröd. Bygg-, trafik- och räddningsnämnd
medges preliminär överföring med 96 000 kr. Styrelsen för BT Kemi
efterbehandling medges preliminär överföring med 1 398 000 kr.
Beslutsunderlag
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2010-11-08, § 46
Skrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2010-11-01
Bilagor, Begäran om preliminär överföring av investeringsanslag från år 2010 till
2011 från Kommunstyrelse, Bygg-, trafik och räddningsnämnden och Styrelsen för
BT-Kemi efterbehandling.

Justerandes sign
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Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP) och
Emil Fennstams (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Begäran avseende
Projektet Söderåstrafiken busshållplats avslås. Begäran avseende projektet
Båghallen Svalöv, akustik, avslås. Kommunstyrelsen medges preliminär överföring
med 13 843 000 kr. Omdisponering medges med 1 800 000 kr från projekt
ombyggnad Centralskolan till projekt Idrottshall Kågeröd. Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden medges preliminär överföring med 96 000 kr. Styrelsen för BT
Kemi efterbehandling medges preliminär överföring med 1 398 000 kr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Begäran avseende Projektet Söderåstrafiken busshållplats avslås.

•

Begäran avseende projektet Båghallen Svalöv, akustik, avslås.

•

Kommunstyrelsen medges preliminär överföring med 13 843 000 kr.

•

Omdisponering medges med 1 800 000 kr från projekt ombyggnad
Centralskolan till projekt Idrottshall Kågeröd.

•

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden medges preliminär överföring med 96
000 kr.

•

Styrelsen för BT Kemi efterbehandling medges preliminär överföring med
1 398 000 kr.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling

Justerandes sign
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Dnr 47-2010

Strategisk plan och budget 2011, plan 2012 - 2013
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om budget, inklusive priser och volymer avseende
pengsystem den 31 maj 2010 § 67.
Enligt kommunallagen (8 kap, 8 §) skall dock ett nyvalt kommunfullmäktige
fastställa budgeten även om den behandlats tidigare under året.
Det nyvalda kommunfullmäktige måste därför ta ställning till samma beslutsförslag
som i maj månad.
Den nya politiska majoriteten socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet har
gjort några ändringar i budgetdokumentet jämfört med beslut i maj:
•
Sidan 3) kring strategisk inriktning och prioriterade inriktningar.
Det nya har utmärkts med och kursiv stil nedan
- Vara en attraktiv boende-, besöks- och företagarkommun.
- Kommunens anläggningstillgångar (fastigheter, gator, vägar, park, vatten- och
avloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks.
-Befolkningstillväxten skall minst följa den för Skåne genomsnittliga
befolkningstillväxten
Hela avsnittet kring prioriterade inriktningar är nytt.
•
Sidan 10) och 11): Ägardirektiv till SVALO och SVABO (ändringar
markerade med fet och kursiverad i dokumentet).
•
Sidan 20): Nytt investeringsprojekt: 1 miljon kronor till Söderåstrafiken
busshållplatser. Detta projekt har funnits 2010 men blev 1 miljon kr dyrare vilket
nu tas upp till beslut och behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2010-10-08 kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Utdebitering av allmän kommunalskatt
till kommunen fastställs för år 2011 till 20,49 kr per skattekrona. Resultat-, balansoch finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013 fastställs. Mål, visare och
kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning för perioden 2011-2013
fastställs. Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering av beslutade
investeringar upplåna maximalt 70 mnkr. Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar. Kommunens ombud i de helägda
kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
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Beslutsunderlag
Centerns och kristdemokraternas förslag till Resultat-, balans- och
finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2010-11-08, § 45
Reviderad Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP):
Budgetdokumentet kompletteras med ett nytt mål under rubriken Fritid/Kultur:
Konstnärlig utsmyckning skall prioriteras vid om-, till- och nybyggnation av
kommunala verksamhetslokaler. För detta mål används Visaren Andel av
investeringssumman. För 2013 är målet 0,5 %.
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Torbjörn Ekelunds (FP)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Utdebitering av allmän kommunalskatt till
kommunen fastställs för år 2011 till 20,49 kr per skattekrona. Resultat-, balans- och
finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013 fastställs. Mål, visare och
kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning för perioden 2011-2013
fastställs. Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering av beslutade
investeringar upplåna maximalt 70 mnkr. Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar. Kommunens ombud i de helägda
kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
Christer Laurell (C): Centerns och kristdemokraternas förslag till Resultat-, balansoch finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013 fastställs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande vad gäller beslut
i kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut
i kommunfullmäktige, punkt 2), och Christer Laurells förslag till beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar Karl-Erik Kruses m fl
förslag till beslut i kommunfullmäktige, punkt 2).
Ordföranden ställer slutligen proposition på punkterna 1) samt 3) – 5) i Karl-Erik
Kruses m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Budgetdokumentet kompletteras med ett nytt mål under rubriken
Fritid/Kultur: Konstnärlig utsmyckning skall prioriteras vid om-, till- och
nybyggnation av kommunala verksamhetslokaler. För detta mål används
Visaren Andel av investeringssumman. För 2013 är målet 0,5 %.
Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2010-11-15

Sida

15
(31)

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2011
till 20,49 kr per skattekrona.

•

Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013
fastställs.

•

Mål, visare och kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning för
perioden 2011-2013 fastställs.

•

Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering av beslutade
investeringar upplåna maximalt 70 mnkr. Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar.

•

Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att
överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på
respektive bolagsstämma.

Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Christer Laurells yrkande.
Protokollsanteckning
Aase Jönsson (KD) meddelar att hon ställer sig bakom Centerns och
Kristdemokraternas förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2011
och plan 2012-2013.
Expediering:
Staben (JBN)
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler
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Dnr 528-2010

Överföring av ägandet av fastigheter med verksamhetslokaler till
AB SvalövsLokaler
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-12, § 80, att ge kommunförvaltningen i
uppdrag att, i samråd med SVABO och SVALO, utreda en överföring av ägandet
av samtliga fastigheter med verksamhetslokaler till SVALO.
En arbetsgrupp med representanter från kommunförvaltningen och
SVABO/SVALO tillsattes för att ta fram ett beslutsunderlag. Konsultföretaget
Solving Efeso anlitades och tog fram rapporten ”Utredning av överföring av
kommunens fastigheter till bolag och eventuell koncernbildning”. Rapporten
redogör för olika alternativ kring ägandet och föreslår en överlåtelse av
fastigheterna till SVALO utan att en koncern bildas.
En förteckning över de fastigheter som kan bli aktuella för försäljning är
framtagen. Sammanlagt uppgår det bokförda värdet för dessa fastigheter till
208 000 000 kronor.
Ärendet behandlades av ekonomi- och personalutskottet 2010-11-08. Utskottet
överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut
Beslutsunderlag
AB SvalövsLokalers styrelseprotokoll 2010-10-29, § 66
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2010-11-08, § 47
Skrivelse från kommunchef Åsa Ratcovich och ekonomichef Jan Bengtsson,
daterad 2010-10-11
Bilaga, ”Utredning av överföring av kommunens fastigheter till bolag och eventuell
koncernbildning” från Solving Efeso, daterad 2010-10-06
Förteckning över fastigheter
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-11, § 149
Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13, § 137
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12, § 80
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Christer
Laurell (C) och Emil Fennstam (SD): 1) Kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen medges rätt att underteckna erforderliga handlingar och
hyreskontrakt, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 2)
Kommunchefen uppdras utse befattningshavare, vars uppgift är att vara ansvarig
för kommunens lokalstrategiska frågor
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP)
Christer Laurells (C) och Emil Fennstams (SD) förslag till beslut i
Justerandes sign
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kommunfullmäktige: 1) Fastigheterna enl. bilaga 2) till skrivelsen, med undantag
av Norra Svalöv 16:4 (Norra Skolan) och Röstånga 2:142 (Nationalparksentrén)
försäljes till AB SvalövsLokaler. 2) Fastigheterna säljes till bokfört värde per
tillträdesdagen eller till annat överenskommet pris. 3) Finansiering sker delvis
genom att AB SvalövsLokaler erbjuds låna upp till 100 mnkr av Svalövs kommun
mot revers till en ränta motsvarande statslåneräntan. Reversen amorteras inom 10
år enligt särskild avbetalningsplan. 4) Svalövs kommun tecknar borgen för AB
SvalövsLokalers totala upplåning för att finansiera köpet av fastigheterna. 5)
Svalövs kommun lånar till AB SvalövsLokaler mot revers ut erforderligt belopp
avseende tidigare avdragen ingående mervärdesskatt för investeringar under åren
2002 – 2010. Reversen ska återbetalas i den takt som AB SvalövsLokaler erhåller
återbetalning från Skatteverket eller motsvarande myndighet. Ränta skall utgå på
reversen med statslåneräntan. 6) Avtalstiden för lokaler är i princip 20 år.
Anpassningar av avtalstider för respektive fastighet regleras i hyreskontrakten. 7)
Kommunstyrelsen medges fatta övriga kompletterande beslut. 8) Beslut om
ägardirektiv sker i samband med beslut kring budget respektive år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen medges rätt att
underteckna erforderliga handlingar och hyreskontrakt, under förutsättning
av kommunfullmäktiges beslut.

•

Kommunchefen uppdras utse befattningshavare, vars uppgift är att vara
ansvarig för kommunens lokalstrategiska frågor

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

Fastigheterna enl. bilaga 2) till skrivelsen, med undantag av Norra Svalöv
16:4 (Norra Skolan) och Röstånga 2:142 (Nationalparksentrén) försäljes till
AB SvalövsLokaler.

•

Fastigheterna säljes till bokfört värde per tillträdesdagen eller till annat
överenskommet pris.

•

Finansiering sker delvis genom att AB SvalövsLokaler erbjuds låna upp till
100 mnkr av Svalövs kommun mot revers till en ränta motsvarande
statslåneräntan. Reversen amorteras inom 10 år enligt särskild
avbetalningsplan.

•

Svalövs kommun tecknar borgen för AB SvalövsLokalers totala upplåning
för att finansiera köpet av fastigheterna.

Utdragsbestyrkande
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•

Svalövs kommun lånar till AB SvalövsLokaler mot revers ut erforderligt
belopp avseende tidigare avdragen ingående mervärdesskatt för
investeringar under åren 2002 – 2010. Reversen ska återbetalas i den takt
som AB SvalövsLokaler erhåller återbetalning från Skatteverket eller
motsvarande myndighet. Ränta skall utgå på reversen med statslåneräntan.

•

Avtalstiden för lokaler är i princip 20 år. Anpassningar av avtalstider för
respektive fastighet regleras i hyreskontrakten.

•

Kommunstyrelsen medges fatta övriga kompletterande beslut.

•

Beslut om ägardirektiv sker i samband med beslut kring budget respektive
år.

Expediering:
Kommunförvaltningen (ARH, JBN)
AB SvalövsLokaler

Justerandes sign
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Dnr 817-2010

Förslag till ändring av förbundsordning för Söderåsens
miljöförbund
Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2010-09-01, § 81, att föreslå
förändringar i förbundsordningen för godkännande. Ändringarna skulle medföra att
1) mandatperioden för ordförande och vice ordförande ändras från 4 till 2 år (§ 5),
2) preliminär budgetram fastställs av direktionen i maj i stället för april. Tiden för
samråd med medlemskommunerna ändras inte, utan sker även fortsättningsvis i
april månad (§ 10), samt 3) detaljbudgeten fastställs i december i stället för
oktober. Tiden för samråd med medlemskommunerna ändras inte, utan sker även
fortsättningsvis i oktober månad (§ 10).
Förändringar och tillägg av förbundsordningen skall godkännas av samtliga
medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar.
Styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K behandlade ärendet vid sitt
sammanträde 2010-09-23, § 6. Styrgruppen ställde sig tveksam till förkortning av
mandatperioden för ordföranden. Förändringen av budgetprocessen tillstyrktes.
Ett beslut med samma inriktning har fattats av Klippans kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll från Styr- och ledningsgruppen för samverkansprojektet 6K, 2010-09-23
Protokoll från Söderåsens miljöförbunds direktion, 2010-09-01.
Yrkande
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer Laurells (C), Emil
Fennstams (SD) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Föreslagna förändringar av förbundsordningens § 5 och § 10
godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Justerandes sign

Föreslagna förändringar av förbundsordningens § 5 och § 10 godkännes.
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Expediering:
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (ARH, TSA)

Justerandes sign
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Dnr 510-2010

Utökning av antalet revisorer
Sammanfattning
Mot bakgrund av revisionens under senare år utökade ansvar, det ökade antalet
mellankommunala organ och behovet att utöka partirepresentationen i revisionen,
föreslås en utökning av antalet revisorer från fem till sju. Ett ytterligare argument är
att det sedan några år inte längre finns möjlighet att välja ersättare till revisorerna,
vilka tidigare kunnat medverka i revisionens arbete.
Kommunfullmäktige valde den 1 november 2010 sju revisorer, under förutsättning
av just ett beslut om utökning av antalet revisorer.
Detta innebär att revisonens reglemente, senast reviderat 2006-11-20, § 195, får
revideras på så sätt att § 3 får lydelsen: "Kommunen har sju revisorer som efter
allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod."
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-11-03
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP) och
Emil Fennstams (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Revisionens
reglemente, § 3, förändras fr.o.m. 2011-01-01 på så sätt att det får följande lydelse:
"Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en
mandatperiod."
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordförandens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Revisionens reglemente, § 3, förändras fr.o.m. 2011-01-01 på så sätt att det
får följande lydelse: "Kommunen har sju revisorer som efter allmänna val
utses av fullmäktige för en mandatperiod."

Expediering:
Revisionen
Kommunförvaltningen (MAN, MAPA)

Ajournering 15.15 – 15.35

Justerandes sign
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Dnr 831-2010

Ersättares tjänstgöring i nämnder, styrelser, utskott och
beredningar – beslut om inkallelseordning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska bestämma den ordning i vilken ersättare kallas in till
tjänstgöring (KL 6:9).
Under innevarande mandatperiod har följande regler gällt ersättares tjänstgöring för
ordinarie ledamot: Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den
ordning de skulle ha valts om proportionellt val ägt rum. Där inte annat beslutas i
samband med valet ska i första hand ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i
andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma
parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom
samma partigrupp i förekommande fall (S + M) eller (C+FP+KD+MP) eller (SD)
och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett
dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande
ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-05-25, § 71
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle
ha valts om proportionellt val ägt rum.

•

Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara
personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för
annan icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska
ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma
partigrupp i förekommande fall (S + M + FP) och i fjärde hand ska ersättare
tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet).
I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in
till tjänstgöring i den ordning de valts in.

Expediering:
Samtliga nämnder, styrelser och beredningar

Justerandes sign
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Dnr 835-2010

Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald
(insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §, revidering
Sammanfattning
För att bereda fler av kommunstyrelsens partier möjlighet till deltagande i arbetet i
kommunstyrelsens utskott föreslås de partier som erhåller egen plats eller plats
genom valteknisk samverkan i kommunstyrelsen, men som inte erhåller plats i
kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott, dess tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskott eller dess välfärdsutskott, insynsplats i dessa.
Motivet är att utöka de i kommunstyrelsen representerade partiernas insyn i
utskottsarbetet.
Samma villkor som för insynsplatser i övrigt föreslås gälla för dessa insynsplatser i
utskotten, men av praktiska skäl föreslås de aktuella partierna få deltaga vid
vardera ett sammanträde åt gången.
Förändringen föreslås börja gälla fr.o.m. den 1 december 2010. Val av företrädare
för dessa insynsplatser och ersättare bör kunna förrättas redan vid
kommunstyrelsens sammanträde i november.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-11-03
Yrkande
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelunds (FP)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande förslag till reviderade
Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt
kommunallagen 4 kap 23 §, antas att gälla fr.o.m. 2010-12-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Föreliggande förslag till reviderade Bestämmelser om närvarorätt för
förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §, antas att
gälla fr.o.m. 2010-12-01.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, MAPA)
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Dnr 758-2010

Sammanträdestider år 2011 för kommunstyrelsen och dess utskott
samt kommunfullmäktige och dess beredningar för år 2010
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt kommunfullmäktige och dess beredningar
för år 2010.
Det noteras att hänsyn tagits till planeringen för Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden, AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler och
Regionfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsens sammanträden år 2011 avhålles: 17/1, 14/2, 14/3, 4/4,
16/5, 7/6, 15/8, 12/9, 17/10, 7/11 och 5/12.

•

Ekonomi- och personalutskottets sammanträden år 2011 avhålles: 24/1,
21/2, 21/3, 2/5, 23/5, 13/6, 1/8, 22/8, 3/10, 24/10, 14/11 och 12/12.

•

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträden år 2011 avhålles:
26/1, 23/2, 16/3, 27/4, 18/5, 15/6, 27/7, 24/8, 28/9, 26/10, 16/11 och 14/12.

•

Välfärdsutskottets sammanträden år 2011 avhålles: 18/1, 15/2, 8/3, 19/4,
10/5, 8/6, 19/7, 16/8, 13/9, 18/10, 8/11 och 6/12.

•

Myndighetsutskottet Välfärds sammanträden år 2011 avhålles: 25/1, 22/2,
22/3, 12/4, 17/5, 14/6, 23/8, 20/9, 25/10, 15/11 och 13/12.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

Kommunfullmäktiges sammanträden år 2011 avhålles: 31/1, 28/2, 28/3,
18/4, 30/5, 20/6, 29/8, 26/9, 31/10, 21/11 och 19/12.

•

Sammanträden ska kungöras genom anslag på kommunens anslagstavla i
kommunhuset i Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs Dagblad/Landskronaposten, Skånska Dagbladet och
Lokaltidningen samt på kommunens webbplats.

•

I annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är
offentliga.

•

Ekonomiberedningens sammanträden år 2011 avhålles: 24/1, 21/2, 21/3,
2/5, 23/5, 13/6, 1/8, 22/8, 3/10, 24/10, 14/11, 12/12
Utdragsbestyrkande
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Dnr 850-2006

Beslut om firmateckning
Sammanfattning
Köpekontrakt, avtal och andra viktiga handlingar skall efter beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige regelmässigt undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande.
Ärendet upptages på nytt att gälla för nya mandatperioden 2010-11-01 – 2014-1031.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2007-01-15, § 8.
Kommunstyrelsens beslut
•

Viktiga handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder kommunen
ekonomiskt – skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, vid förhinder för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Charlotte Wachtmeister, i förekommande fall
med kontrasignation av den tjänsteman som berett ärendet.

•

Beslutet avser icke undertecknande av skuld- och borgensförbindelser
varom kommunstyrelsen fattar särskilt beslut.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)

Justerandes sign
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Dnr 850-2006

Undertecknande 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.
Med anledning av ny mandatperiod upptages ärendet på nytt att gälla
2010-11-01 – 2014-10-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2005-01-15, § 10.
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
Petra Malmgren å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
beslutar om upptagande av lån resp. tecknande av borgen.

Expediering:
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign
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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
Svalövs kommun beslutade i kommunfullmäktige 1998-02-23, § 23, att ställa sig
bakom bildandet av Företagsalliansen och godkände förslaget till stadgar för
föreningen, att för verksamhetsåret 1998 överföra medel motsvarande i
internbudget upptaget nettobelopp för 1998, reducerat med den tid som förlupit av
året vid tidpunkten för ikraftträdande av avtalet, samt bemyndigades
kommunstyrelsen att fatta kompletterande beslut i ärendet.
Bakgrunden till beslutet stod att finna i en gemensam utredning mellan kommunen
och företagsföreningarna inom kommunen som pågått sedan 1997 och som
mynnade ut i förslaget att företagsföreningarna bildade FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för (FA) och att kommunen överlämnade det operativa
näringslivsarbetet till FA. Syftet med åtgärden finns bl. a. beskrivet i
minnesanteckningar daterade 1997-06-16 och är där formulerade på följande sätt:
att ge företagarna ett ökat och direkt inflytande över kommunens näringslivsarbete
(medför också större ansvar), att som komplement till befintliga lokala
företagsorganisationer utgöra ett kommuntäckande nätverk, att genom ”intern”
information och marknadsföring gynna det lokala näringslivet (ex ”handla i
kommunen” vid i övrigt lika villkor), samt att skapa en gemensam syn på och
inställning till näringslivsarbetet och därmed öka förutsättningarna för etableringar
Kommunfullmäktiges beslut verkställdes genom att det tecknades en
överenskommelse mellan Svalövs kommun och FA avseende övertagande av
näringslivsfrämjande arbete m m. Överenskommelsen är daterad 1998-06-15 . I
överenskommelsen anges följande omfattning av den verksamhet som överfördes
från kommunen till FA: 1) Rådgivning och informationsspridning till befintliga
företag, 2) Nyföretagarservice, 3) Medverkan i kommunens kontakter i
etableringsärenden, 4) Arrangerande av ca 4 företagsträffar årligen, 5)
Arrangerande av div studiecirklar motsv., 6) Arrangerande av mässor (hittills vart
annat år), samt 7) Deltagande som part med, i förekommande fall, ekonomiskt
ansvar i ett antal pågående projekt, f.n. Starta eget, Ta steget ut och Kvinnligt
resurscentrum. I vissa fall kan det dock av formella skäl vara nödvändigt att
kommunens tår som part. Varje deltagande i nytt projekt får bli föremål för
diskussion mellan parterna.
Avtalet trädde i kraft 1998-09-01. Följande finns skrivet när det gäller uppsägning
av avtalet: ”Då avtalet bygger på att ett bidrag beviljas föreningen, får avtalet sägas
upp med sex månaders varsel i det fall det i budgetramarna för nästkommande år
inte beviljas medel för ändamålet. Båda parter kan i övrigt säga upp avtalet med
sex månaders varsel. Ev. utbetalda medel som avser del av år för vilket avtalet då
inte gäller ska återbetalas”.
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Lösningen byggde på tanken om ett gemensamt partnerskap och samarbete mellan
kommunen och företagarna i kommunen via FA och att kommunen gav ett bidrag
till FA för att bedriva det operativa näringslivsarbetet för kommunens räkning.
Under de kommande åren kom även diskussionerna om näringslivsfrågor att handla
om kommunens turismverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, §
134, i samband med antagande av Ekonomiska förutsättningar, mål och riktlinjer,
budget 2002 plan 2003-2004, följande beslut: Det operativa ansvaret för
turismfrågor överlåtes från kommunstyrelsen till FA.
Kommunstyrelsekontoret diskuterade under hösten 2001 med FA om villkor för
Svalövs kommuns anslag till den operativa turismverksamheten enligt följande:
1) Verksamheten bedrivs inom ramen för Svalövs kommuns beslutade ”Plan för
besöksnäringen”. 2) Föreningen övertar de kommunala anställningarna som gäller
2002-01-31. 3) Svalövs kommuns vapen och logotype får användas efter
överenskommelse med Svalövs kommun. 4) Anslaget utbetalas i förskott den 1
januari motsvarande 60 % och den 1 juli motsvarande 40 % mot uppvisande av
årsredovisning, verksamhetsberättelse och godkänd revisionsrapport, vilka ska vara
ingivna senast 31 mars. 5) Anslaget för år 2002 utgår med 1 100 tkr enligt
specifikation. Anslaget för nästföljande år beslutas av kommunfullmäktige senast
december månads utgång. 6) På samma villkor som övriga kommunala
verksamheter har turismverksamheten telefonanknytningar anslutna till
kommunens växel och service, löpande IT support från, tillgång till möteslokaler
samt kontorsmaterial och porto i kommunhuset. 7) Föreningen övertar inventarier
enligt förteckning. I det fall anslagstilldelningen upphör återlämnas vid tidpunkten
aktuella inventarier. 8) Svalövs kommun bestrider kostnaderna för medlemskapet i
Skånes turistråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-01-29, § 38, följande:
”FöretagsAlliansen medgives anslag grundat på ovanstående villkor.
Kommunstyrelsekontoret uppdras verkställa utbetalningen av anslaget.
Kommunstyrelsen beslutade 2002-02-11 § 25 att notera informationen.”
Bakgrunden till att man denna gång inte valde att teckna avtal, utan att kommunen,
fattade ensidigt beslut, var att man utgick från att LOU då inte var tillämplig.
Mot bakgrund av diskussioner om LOU och förhållandet mellan Svalövs kommun
och FA gjordes våren 2010 en rättsutredning av Lindahls Advokatbyrå KB.
Utredningen klargör att gällande förhållande inte är förenligt med LOU. Man
pekade dessutom på att LOU torde gälla även FA. Även momsfrågan berörs i
utredningen. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2010-05-17. Nu
föreligger som en konsekvens av bedömningarna ett förslag om uppsägning av
avtalet och återgång av verksamheterna till kommunen. I förslaget konstateras
också att även det faktum att enskilda företagare har uttryckt behov av närmare
samverkan med kommunen gör att frågan om organiseringen av kommunens
näringslivsarbete behöver förändras.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från Advokatfirman Bergman & Persson, daterad 2010-11-12
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S);
kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M) och
ekonomi- och personalutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP), daterad 201011-02
Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-17, § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2002-01-29, § 38
Kommunfullmäktiges protokoll, 2001-06-25, § 134
Kommunfullmäktiges protokoll 1998-02-23, § 23
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Olof Röstin (M), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta
Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Emil Fennstam (SD):
Kommunförvaltningen uppdras, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut, ta fram förslag till överenskommelse avs. formerna för återföring av
verksamheterna till kommunen, bl. a. vad avser personal, inventarier och ev.
övertagande av olika avtal/partsförhållanden. Kommunförvaltningen uppdras låta ta
fram svarsskrivelse till FöretagsAlliansens i Svalövs kommun ek för juridiska
ombud. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna densamma.
Karl-Erik Kruses (S), Olof Röstins (M), Charlotte Wachtmeisters(M), Birgitta
Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP) och Emil Fennstams (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ekonomiska förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp. Det
operativa arbetet för näringslivs- och turismfrågorna skall efter överenskommelse
mellan parterna så snart som möjligt återföras till kommunstyrelsen. Detta kan
tidsmässigt komma att ske på längre sikt än 6 (sex) månader efter
överenskommelse mellan Svalövs kommun och FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för. Kommunstyrelsen medges fatta kompletterande beslut i ärendet.
Christer Laurell (C): Ärendet återremitteras för att ta upp en förhandling med
FöretagsAlliansen för att finna former för ett fortsatt arbete i framtiden.
Charlotte Wachtmeister (M): Avslag på Christer Laurells återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl återremissyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden vad
avser beslut i kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden vad
avser beslut i kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen antar dem.
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Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunförvaltningen uppdras, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, ta fram förslag till överenskommelse avs.
formerna för återföring av verksamheterna till kommunen, bl. a. vad avser
personal, inventarier och ev. övertagande av olika avtal/partsförhållanden.

•

Kommunförvaltningen uppdras låta ta fram svarsskrivelse till
FöretagsAlliansens i Svalövs kommun ek för juridiska ombud.
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna densamma.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Överenskommelsen med FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ekonomiska
förening daterad 1998-06-15 sägs omgående upp.

•

Det operativa arbetet för näringslivs- och turismfrågorna skall efter
överenskommelse mellan parterna så snart som möjligt återföras till
kommunstyrelsen. Detta kan tidsmässigt komma att ske på längre sikt än 6
(sex) månader efter överenskommelse mellan Svalövs kommun och
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för.

•

Kommunstyrelsen medges fatta kompletterande beslut i ärendet.

Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Christer Laurells återremissyrkande.
Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckning
Jenny A Wenhammar (MP) meddelar att hon stödjer Centerns återremissyrkande
avs. FöretagsAlliansen samt att hon ej stödjer kommunstyrelsens bemyndigande till
kommunstyrelsens ordförande avs. undertecknande av svarsskrivelsen till
FöretagsAlliansen.
Expediering:
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
Kommunförvaltningen (ARH)
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Dnr 644-2009

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut från verksamheterna, daterad 2010-11-04.
Kommunstyrelsens beslut
•
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