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Kommunhuset, kl 13.30 – 16.40
Karl-Erik Kruse (S), ordf
Charlotte Wachtmeister (M)
Birgitta Jönsson (S)
Lennart Pettersson (C), tjg ers för Christer Laurell (C)
Ingrid Ekström (SD), tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)
Pernilla Ekelund (FP), tjg ers för Thomas Löfgren (M)

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson
Se i övrigt sid 2)

Utses att justera

Pernilla Ekelund

Justeringens tid och plats

2011-10-17, kl 15.00, Kommunförvaltningen Staben
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Pernilla Ekelund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-10-17

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Staben

Underskrift

Margareta Persson
Utdragsbestyrkande

167 - 185

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-17

Ej tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Torsten Vigre (M)
Annie Carlsson (S)
Hjördis Nilsson (FP)
Ann Pettersson (M)
Johanna Hedin (C)
Anette Hallberg (S)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Aase Jönsson (KD), §§ 167 - 175
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Jan Bengtsson, ekonomichef
Paul Eklund, stabschef, §§ 167 - 170
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig
Lars Wästberg, produktionschef
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef
Olle Johannesson, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, § 167 c)
Lotten Andersson, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, § 167 c)
VD Jonny Meerwald, Landskrona Svalöv Renhållnings AB, §§ 167-168
Ekonom Pia Lindström, Landskrona Svalöv Renhållnings AB, 167-168

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Information
a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
•

Prel befolkningsstatistik per 2011-08-31 (Dnr 248-2011)

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

Verksamhetsplan för Skåne NordVäst 2011 – 2014 (Dnr 898-2011)

•

Välkomstbrev till ny medlem i HH-gruppen (Dnr 781-2011)

c) Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
•

VA-taxa 2012 (Dnr 775-2010) – Redovisning från Olle Johannesson och
Lotten Andersson, NordVästra Skånes Vatten- och Avlopps AB

•

Söderåsens Miljöförbund - Halvårsredovisning för verksamhetsplan 2011
(Dnr 822-2010)

d) Ansökan om kompetensstöd för förstudie om införande av Rakel i kommunens
verksamheter (Dnr 672-2010)
e) Rapporter från möten och konferenser
•

Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse informerade om pågående
arbete i styrgruppen för kollektivtrafik i Skåne NordVäst. Ny tidtabell för
sträckan Stenestad – Kågeröd föreligger.

•

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister
informerade om kommunledningskonferens 2011-10-14; bl a om
trygghetsmätningar, ny strukturbild för Skåne, Ungdomar i riskzon och
regionförstoring.

Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 908-2011

Tertialbokslut för LSR med utfall per 2011-08-31 samt prognos per
2011-12-31
Sammanfattning
Vid sammanträdet föreligger tertialbokslut för LSR med utfall per 2011-08-31 samt
prognos per 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Tertialbokslut för LSR med utfall per 2011-08-31 samt prognos per 2011-12-31
VD Jonny Meerwald och ekonom Pia Lindström informerade på sammanträdet om
tertialbokslutet.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Delårsrapporten noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Delårsrapporten noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, TSA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 24-2011

Val
Sammanfattning
Marco Smedberg (M) har i skrivelse daterad 2011-08-12, avsagt sig uppdragen
som kommunrevisor m m. Avsägelsen har godkänts av kommunfullmäktige 201108-29, § 122.
Kommunstyrelsen bordlade 2011-09-12 ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-12, § 154
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-08-29, § 122
Avsägelse från Marco Smedberg (M), daterad 2011-08-12
Kommunstyrelsens beslut
•

Till ny revisor efter Marco Smedberg (M) för FöretagsAlliansen i Svalövs
kommun ek för väljes J Lennart S Andersson (S).

Expediering:
FöretagsAlliansen i Svalövs kommun ek för
Kommunförvaltningen (MAN)
Samtliga berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 364-2011

Delårsbokslut per 2011-08-31 för Svalövs kommun
Sammanfattning
Staben har sammanställt delårsbokslut per den 31 augusti 2011 för Svalövs
kommun.
I delårsbokslutet redovisas redovisning av ekonomi och personal för perioden,
jämförelse i förhållande till budget, samt en prognos för helåret.
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2011, § 136, bl a
följande beslut med anledning av redovisning av ekonomisk uppföljning för
kommunen per den 30 juni: Kommunförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag till åtgärder för att hålla givna ramar för verksamheterna fritid, kultur,
gator och vägar, miljö samt räddningstjänst. Redovisning av uppdraget skall ske i
delårsbokslutet per 31 augusti.
Delårsrapporten visar ett överskott för perioden med 11,6 miljoner kr. För helåret
prognostiseras ett överskott på 1,9 miljoner kr, vilket är något sämre än budget
eftersom den ligger på + 2,7 miljoner kr.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut per 2011-08-31, daterat 2011-10-05.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Lennart Pettersson (C), Birgitta Jönsson (S) och
Torbjörn Ekelund (FP) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Välfärdsutskottet
och förvaltningen uppmanas vidta åtgärder för att minimera befarat underskott
2011 och hålla given ram för verksamheten kultur 2012 och framåt. 2)
Välfärdsutskottet och förvaltningen uppmanas att vidta åtgärder för att minimera
befarat underskott för LSS verksamheten. 3) Myndighetsutskottet välfärd och
förvaltningen uppmanas att vidta åtgärder för att minimera befarat underskott
avseende barn i behov av särskilt stöd. 4) Delårsrapporten revideras på följande
sätt: Sidan 35, Grundskola, rubrik Verksamhet, tredje stycket som lyder
”Oberoende av huvudman ska elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och
ett demokratiskt förhållningssätt utvecklas. Alla elever ska känna sig trygga i
verksamheten” ändras till ”Elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett
demokratiskt förhållningssätt ska utvecklas. Alla elever ska känna sig trygga i
verksamheten”. Sidan 35, rubrik Årets händelser, tredje stycket, meningen som
lyder ”I Svalövs kommun får vårdnadshavare välja vilken verksamhet de vill att
deras barn ska tillhöra” ändras till ”I Svalövs kommun får vårdnadshavare välja i
vilken skola de vill att deras barn ska gå”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Charlotte Wachtmeisters (M), Lennart Pettersson (C), Birgitta Jönssons (S) och
Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: 1) Anslaget för politisk organisation ökas med 500 000 kr
2011. Finansiering sker ur strategisk reserv. 2) Anslaget för överförmyndare ökas
med 500 000 kr 2011. Finansiering sker ur strategisk reserv. 3) Bedömningen God
ekonomisk hushållning bedöms bli uppfyllt vid årets slut. 4) Delårsbokslut för
Svalövs kommun 2011-01-01—2011-08-31 fastställs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Välfärdsutskottet och förvaltningen uppmanas vidta åtgärder för att
minimera befarat underskott 2011 och hålla given ram för verksamheten
kultur 2012 och framåt.

•

Välfärdsutskottet och förvaltningen uppmanas att vidta åtgärder för att
minimera befarat underskott för LSS verksamheten.

•

Myndighetsutskottet välfärd och förvaltningen uppmanas att vidta åtgärder
för att minimera befarat underskott avseende barn i behov av särskilt stöd.

•

Delårsrapporten revideras på följande sätt: a) Sidan 35, Grundskola, rubrik
Verksamhet, tredje stycket som lyder ”Oberoende av huvudman ska
elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett demokratiskt
förhållningssätt utvecklas. Alla elever ska känna sig trygga i verksamheten”
ändras till ”Elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett
demokratiskt förhållningssätt ska utvecklas. Alla elever ska känna sig
trygga i verksamheten”. b) Sidan 35, rubrik Årets händelser, tredje stycket,
meningen som lyder ”I Svalövs kommun får vårdnadshavare välja vilken
verksamhet de vill att deras barn ska tillhöra” ändras till ”I Svalövs
kommun får vårdnadshavare välja i vilken skola de vill att deras barn ska
gå”.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

Anslaget för politisk organisation ökas med 500 000 kr 2011. Finansiering
sker ur strategisk reserv.

•

Anslaget för överförmyndare ökas med 500 000 kr 2011. Finansiering sker
ur strategisk reserv

•

Bedömningen God ekonomisk hushållning bedöms bli uppfyllt vid årets
slut.
Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut för Svalövs kommun 2011-01-01—2011-08-31 fastställs.

Protokollsanteckning
Jenny A Wenhammar (MP): Indikeringspunkten för miljö/miljömål ändras från
gult till rött eftersom resultatet inte är tillfredställande utan behöver förbättras och
utvecklas. Till tilläggsyrkandet avs sid 35) om att ”Alla elever ska känna sig trygga
i verksamheten” lägga till ”glada”, d v s ”trygga och glada” eftersom depressioner
räknas som ett av världens största hot mot hälsa och livslängd av WHO, och glädje
skulle innebära en viktig kvalitetshöjning.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, JEGN, EOL, TSA, LWG, KET, KALN)

Ajournering 15.15 – 15.25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 364-2011, 916-2011

Analys av resurser för barn i behov av särskilt stöd
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2011, § 136, bl a
följande beslut: Kommunförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en analys
av ekonomin för barn i behov av särskilt stöd som en del av underlaget inför
fastställande av resurser 2012 i det brukarbaserade ersättningssystemet inom
förskola och skola.
Kommunförvaltningen har lämnat en rapport i ärendet, daterad 2011-09-30.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 136
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-09-28
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och
Torbjörn Ekelund (FP): Kommunstyrelsen avvaktar med att pröva frågan om ev.
förändringar av ”kommunfullmäktigepengen” inom verksamheten Grundskola till
dess den färdigställda utredningen av verksamheten Barn i behov av särskilt stöd
presenterats. Kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktige, om att
verksamheten Individ- och familjeomsorg budget minskas med 320 tkr år 2012 och
framöver samtidigt som verksamheten Grundskolas budget ökas med motsvarande,
behandlas i samband med Kompletteringsbudget I år 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign

•

Kommunstyrelsen avvaktar med att pröva frågan om ev. förändringar av
”kommunfullmäktigepengen” inom verksamheten Grundskola till dess den
färdigställda utredningen av verksamheten Barn i behov av särskilt stöd
presenterats.

•

Kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktige, om att
verksamheten Individ- och familjeomsorg budget minskas med 320 tkr år
2012 och framöver samtidigt som verksamheten Grundskolas budget ökas
med motsvarande, behandlas i samband med Kompletteringsbudget I år
2012.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-17
Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, JBN, JEGN, KALN)
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Dnr 364-2011, 799-2011

Återrapportering från räddningstjänsten ang förslag på åtgärder
att hålla givna ramar
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2011, § 136, bl a
följande beslut: Kommunförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till
åtgärder för att hålla givna ramar för verksamheterna fritid, kultur, gator och vägar,
miljö samt räddningstjänst. Redovisning av uppdraget skall ske i delårsbokslutet
per 31 augusti.
Räddningstjänsten har lämnat en rapport, daterad 2011-08-23, med anledning av
uppdraget. Det konstateras att händelserna som orsakat underskottet för
verksamheten är av engångskaraktär och inte kvarstår i 2012 års budget.
Beslutsunderlag
Skrivelse från räddningschef Eva Lövbom, daterad 2011-08-23.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 136
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (EOL, JBN, LHG, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 896-2011

Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser 2011
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida pensionsåtaganden.
Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med kapitalförvaltningen är
att minska de långfristiga likviditetsmässiga påfrestningar som följer av
kommunens framtida pensionsutbetalningar. Ett långsiktigt perspektiv ska därför
anläggas på portföljens förvaltning.
20 miljoner kr placerades under år 2000. Därefter ska ytterligare 1 miljon kr
placeras per år fram t.o.m. preliminärt år 2014. Totalt har Svalövs kommun hittills
placerat 30 miljoner kr.
Upphandling av nya förvaltare har skett per den 1 oktober 2009. Svalövs kommun
har numera avtal med tre förvaltare av svenska aktier, tre förvaltare av globala
aktier och två förvaltare av svenska räntor, men alla är inte aktiva samtidigt.
Förvaltningen har redovisat värdeförändringar m.m. för medel som kommunen satt
av för pensioner i skrivelse daterad 2011-09-28.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-10-03, § 40, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Informationen noteras.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-03, § 40
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-09-28
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, KALN)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 840-2011

Delårsrapport per den 30 juni 2011 från Söderåsens Miljöförbund
Sammanfattning
Vid sammanträdet föreligger delårsrapport per den 30 juni 2011 från Söderåsens
Miljöförbund.
Resultatet visar ett överskott på 521 00 kr. Vid årets slut beräknas ett nollresultat.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 30 juni 2011 från Söderåsens Miljöförbund
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Delårsrapporten noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Delårsrapporten noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, TSA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 922-2011

Delårsrapport per den 30 juni 2011 från Kommunförbundet
Medelpunkten
Sammanfattning
Vid sammanträdet föreligger Delårsrapport per den 30 juni 2011 från
Kommunförbundet Medelpunkten.
Delårsrapporten visar ett överskott på 4 423 000 kr. Resultatet vid årets slut väntas
bli 5 118 000 kr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 30 juni 2011 från Kommunförbundet Medelpunkten
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Delårsrapporten noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Delårsrapporten noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, KET, LWG)

Justerandes sign
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Dnr: 467-2011

Revisionens granskning av samverkan mellan F-6-skolor och
Linåkerskolan
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Svalövs kommun granskat hur
samverkan mellan kommunernas F-6-skolor och kommunens högstadieskola
fungerar. Revisionen vill ha kommunstyrelsens svar på rapporten senast den 4
november 2011.
Förvaltningen ger i en skrivelse svar på de synpunkter som framkommit i
granskningen.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-09-13, § 38, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-09-13, § 38, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionsrapporten och
kommunstyrelsens yttrande noteras.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-09-13, § 38
Svar från kommunförvaltningen, daterat 2011-08-30
Skrivelse från revisorerna i Svalöv, daterad 2011-04-13, inklusive rapport från
Ernst & Young
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Birgitta Jönsson (S):
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Birgitta Jönssons (S)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Revisionsrapporten och kommunstyrelsens
yttrande noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut
i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Protokollsanteckning
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C): Med tanke på den kritik som
framförs, utgår vi ifrån att det blir en förnyad granskning under 2012.
Expediering:
Revisionen
Kommunförvaltningen (LWG, KALN)

Justerandes sign
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Dnr: 157-2010

Beräkning av hyra på LSS-verksamhetens nya gruppboende
Sammanfattning
Det nya gruppboendet för LSS vid Solgården kommer att tas i bruk 2011-12-01.
Gruppboendet består av sex lägenheter à 49,9 m2 samt gemensamhets- och
personalutrymmen. Den totala ytan ligger på 585 m2.
När ombyggnaden beslutades kalkylerades det med en total hyra på 1 050 000 kr.
Denna kalkyl visar sig nu vara för lågt budgeterad. Den slutliga hyran för
gruppboendet blev 1 300 000 kr inklusive drift och underhåll. Om full hyra skulle
tas ut för lägenhetsdelarna blir denna 9 239 kr per månad och lägenhet.
LSS-brukare har aktivitetsersättning eller sjukersättning från försäkringskassan och
har möjlighet att söka bostadstillägg (max 5 000 kr i månaden) samt särskilt
bostadstillägg om man har mindre än 4 831 kr i månaden kvar att leva på när man
betalt sina boendekostnader. För att få det särskilda bostadstillägget får man inte
räkna med högre bostadskostnad än 6 200 kr i månaden. På övriga gruppboenden
Majorsgatan och Erik Ljungs gata betalar man 5 250 kr i månaden för 44 m2.
Ovanstående talar för att hyran inte bör ligga högre än 6 200 kr i månaden.
I budgeten för 2012 finns bland annat avsatt 600 000 kr för hyra av gemensamhetsoch personalutrymmen. Om hyran sätts till 6 200 kr per månad så innebär detta att
ytterligare 253 000 kr måste avsättas i budgeten. Om hyran sätts på samma nivå
som m2-priset på Majorsgatan och Erik Ljungs gata, 5 954 kr per månad, innebär
detta att 271 000 kr måste avsättas i budgeten.
Välfärdsutskottet behandlade ärendet 2011-09-13, § 40, och föreslog
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Hyresbeloppet
fastslås till 6200 kr per månad och lägenhet för LSS-verksamhetens nya
gruppboende. Övriga LSS-boenden justeras med motsvarande kvadratmeterhyra.
Framtida uppräkning sker kopplat till hur mycket en boende maximalt får räkna
som bostadskostnad för det särskilda bostadstillägget. Anslaget höjs i budget 2012
för verksamheten LSS med 253 000 kr.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-09-13, § 40
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-08-26
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M):
Välfärdsutskottet uppdras att se över hyressättningen för enskilda i samtliga
boenden, för behandling i samband med Kompletteringsbudget I år 2012.
Välfärdsutskottets förslag om höjning av anslaget i budget 2012 för verksamheten
LSS med 253 000 kr behandlas i samband med Kompletteringsbudget I år 2012.
Justerandes sign
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Karl-Erik Kruses (S), Birgitta Jönssons (S) och Charlotte Wachtmeisters (M)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Hyresbeloppet fastslås till 6 200 kr per
månad och lägenhet för LSS-verksamhetens nya gruppboende, fr o m 2012-01-01.
Övriga LSS-boenden justeras med motsvarande kvadratmeterhyra. Framtida
uppräkning sker kopplat till hur mycket en boende maximalt får räkna som
bostadskostnad för det särskilda bostadstillägget.
Lennart Pettersson (C): Kommunförvaltningen får i uppdrag att redovisa varför
hyreskostnaden överstiger den kalkylerade med 24 %.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Petterssons yrkande, och finner
att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut
i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Välfärdsutskottet uppdras att se över hyressättningen för enskilda i samtliga
boenden, för behandling i samband med Kompletteringsbudget I år 2012.

•

Välfärdsutskottets förslag om höjning av anslaget i budget 2012 för
verksamheten LSS med 253 000 kr behandlas i samband med
Kompletteringsbudget I år 2012.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Hyresbeloppet fastslås till 6 200 kr per månad och lägenhet för LSSverksamhetens nya gruppboende, fr o m 2012-01-01.

•

Övriga LSS-boenden justeras med motsvarande kvadratmeterhyra.

•

Framtida uppräkning sker kopplat till hur mycket en boende maximalt får
räkna som bostadskostnad för det särskilda bostadstillägget.

Reservation
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lennart Petterssons yrkande.
Expediering:
Välfärdsutskottet
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, KALN)
Justerandes sign
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Dnr: 529-2009

Ersättningslokaler för elever på Centralskolan under
ombyggnadstiden
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har under ett års tid planerat för ombyggnaden av Centralskolan. Målet har varit att förkorta ombyggnadstiden och därmed förhoppningsvis
sänka byggkostnaderna. En genomgång av användandet av befintliga lokaler har
visat att merparten av eleverna på Centralskolan och Särskolan kan flytta sin verksamhet till Månsaboskolan och Linåkerskolan. Förskolorna Loftet och Persbo blir
lediga i och med att den nya förskolan tas i drift vid årsskiftet och kommer att
användas för skol- och fritidshemsändamål.
När alla möjligheter har undersökts kvarstår att lösa tillfälliga lokaler för 36 elever.
Tillsammans med AB SvalövsLokaler har en lösning tagits fram som innebär att
paviljonger motsvarande 150 kvm hyrs in under byggtiden. Kostnaden för detta
beräknas till ca 300 000 per år. Paviljongerna behövs under perioden 2012-01-01 –
2013-06-30. Den totala hyreskostnaden beräknas uppgå till 300 000 kr under 2012
och 150 000 kr under 2013. I hyreskostnaden ingår även kostnader för etablering
och återställning. Hyreskostnaderna täcks inte inom befintlig budget varför en
utökning av budgeten för 2012 och 2013 behövs.
Välfärdsutskottet fattade 2011-09-13, § 42, följande beslut: Välfärdsutskottet
anhåller hos kommunstyrelsen om en utökning av budgeten för 2012 på 300 000
kronor och för 2013 på 150 000 kronor för att täcka hyreskostnader för paviljonger
under ombyggnadstiden på Centralskolan.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets beslut 2011-09-13, § 42
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-09-13
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Krister Olsson (S): Ärendet
återremitteras till välfärdsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Ärendet återremitteras till välfärdsutskottet.

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottet
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

20
(32)

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-17

§ 179

Sida

21
(32)

Dnr 644-2011

Bredbandsstrategi för Skåne
Sammanfattning
Region Skåne har tagit fram ett förslag till Bredbandstrategi för Skåne, över vilket
Svalövs kommun beretts möjlighet att yttra sig senast 2011-09-30.
Kommunförbundet Skåne har tagit fram ett förslag till yttrande över förslaget,
vilket kommunen bör kunna ställa sig bakom, med det tillägget att strategin också
måste beakta samarbetsmöjligheterna med icke kommunala stadsnätsägare, som t
ex Svenska Stadsnät AB.
Kommunstyrelsen fattade 2011-09-12, § 160, följande beslut: Ärendet tas åter upp
till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-17.
Kommunförvaltningen uppdras att vid Region Skåne hemställa om förlängd
remisstid till den 20 oktober 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-12, § 160
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2011-08-26
Förslag till yttrande från Kommunförbundet Skåne, daterat 2011-08-16
Skrivelse från Region Skåne, daterad 2011-06-07
Förslag till Bredbandsstrategi för Skåne
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP):
Svalövs kommun ställer sig bakom Kommunförbundet Skånes förslag till yttrande
med följande tillägg: 1) - bredbandsstrategin måste också beakta
samarbetsmöjligheterna med icke kommunala stadsnätsägare som t ex Svenska
Stadsnät AB. 2) - de övergripande målen för Skånes bredbandsinfrastruktur 2020
(se sid 9) ”Minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha
möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s, till
rimlig kostnad för slutkunden.” respektive ”100 procent av alla skolor och
offentliga inrättningar ska ha tillgång till 100 Mbit/s” bör ersättas av mål som
beskriver funktionskrav för användare av ett utbyggt bredbandsnät.
Lennart Pettersson (C): Ändringsförslag avs punkt 2): Målet för Skånes
bredbandsinfrastruktur ska vara att alla hushåll och verksamhetsställen i Skåne ska
ha tillgång till en bredbandshastighet på minst 100 Mbit/s till en rimlig kostnad år
2020.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Lennart
Petterssons yrkanden vad avser andra punkten, och finner att kommunstyrelsen
antar Karl-Erik Kruses yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande i
övrigt, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Svalövs kommun ställer sig bakom Kommunförbundet Skånes förslag till
yttrande med följande tillägg:
- bredbandsstrategin måste också beakta samarbetsmöjligheterna med icke
kommunala stadsnätsägare som t ex Svenska Stadsnät AB.
- de övergripande målen för Skånes bredbandsinfrastruktur 2020 (se sid 9)
”Minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha
möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s,
till rimlig kostnad för slutkunden.” respektive ”100 procent av alla skolor
och offentliga inrättningar ska ha tillgång till 100 Mbit/s” bör ersättas av
mål som beskriver funktionskrav för användare av ett utbyggt
bredbandsnät.

Reservation
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lennart Petterssons yrkande.
Expediering:
Region Skåne (med KFSK:s yttrande)
Kommunförbundet Skåne (med KFSK:s yttrande)
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign
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Dnr 884-2011

Förslag till markförvärv, del av Teckomatorp 9:7,
Svalövs kommun
Sammanfattning
Teckomatorp med sin trevliga småstadsmiljö med blandat boende, butiker och
företagande har utmärkta kollektivtrafikförbindelser och ett ovanligt gott
kommunikationsläge med korta restider till samtliga större städer vid
öresundskusten. Dessutom har man ett utmärkt läge intill väg 17 och nära till E6.
Detta skapar mycket goda förutsättningar och en stor efterfrågan på boende och
företagsetablering i orten.
För att kunna möta den nuvarande och framtida efterfrågan har tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet gett kommunförvaltningen i uppdrag att utreda var i
orten det finns lämpliga områden för boende och företagande samt att undersöka
förutsättningarna för ett markköp i dessa områden (TSU 2011-06-15, § 73).
Kommunförvaltningen har, efter genomgång av tillgänglig mark, bedömt att det
finns två områden i orten som är speciellt intressanta för boende och
företagsetableringar. Dessa områden är i nära anslutning till det ”nya”
rekreationsområdet, stationsområdet samt intill väg 17. Områdena är intressanta för
både bostäder och verksamheter. I översiktsplanen anges områdena som tänkbara
för bostäder och industri.
Kommunförvaltningen har varit i kontakt med aktuell markägare och fört
diskussioner om ett förvärv av de aktuella områden som tillhör fastigheten
Teckomatorp 9:7. Förvaltningen redogör i skrivelse daterad 2011-09-20 för
bakgrund och förutsättningar i ärendet. En överenskommelse har träffats om i
underlaget utpekad mark för vilken den totala köpesumman uppgår till
ca 31 200 000 kr.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2011-09-28, § 28,
kommunstyrelsen fatta följande beslut: Svalövs kommun köper föreslagna delar av
Teckomatorp 9:7, totalt ca 30 ha, för 840 000 kr/ha. Svalövs kommun köper
Teckomatorpsgården med tillhörande ca 1,5 ha mark för 6 000 000 kr. Köpet gäller
endast under förutsättning att kommunen, utan kostnad, förvärvar föreslaget
markområde norr om järnvägen, mot vallarna, samt föreslaget markområdet mellan
järnvägsspåren mot Marieholm och Eslöv. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta
kompletterande beslut i ärendet. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att
underteckna handlingar i ärendet.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-09-28, § 112
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-09-20.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-06-15, § 73.
Justerandes sign
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Tommy
Samuelsson.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn
Ekelund (FP), Olof Röstin (M) och Ingrid Ekström (SD): Svalövs kommun köper
föreslagna delar av Teckomatorp 9:7, totalt ca 30 ha, för 840 000 kr/ha. Svalövs
kommun köper Teckomatorpsgården med tillhörande ca 1,5 ha mark för 6 000 000
kr. Köpet gäller endast under förutsättning att kommunen, utan kostnad, förvärvar
föreslaget markområde norr om järnvägen, mot vallarna, samt föreslaget
markområdet mellan järnvägsspåren mot Marieholm och Eslöv. Kommunstyrelsen
bemyndigas att fatta kompletterande beslut i ärendet. Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.
Lennart Pettersson (C): Ärendet återremitteras för ny förhandling.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lennart Petterssons m fl återremissyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Svalövs kommun köper föreslagna delar av Teckomatorp 9:7, totalt ca 30
ha, för 840 000 kr/ha.

•

Svalövs kommun köper Teckomatorpsgården med tillhörande ca 1,5 ha
mark för 6 000 000 kr.

•

Köpet gäller endast under förutsättning att kommunen, utan kostnad,
förvärvar föreslaget markområde norr om järnvägen, mot vallarna, samt
föreslaget markområdet mellan järnvägsspåren mot Marieholm och Eslöv.

•

Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta kompletterande beslut i ärendet.

•

Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna handlingar i
ärendet.

Reservation
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Lennart Petterssons yrkande.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, MALN, JBN, EMTO, BRG)
Justerandes sign
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Dnr 884-2011

Inlösen av Teckomatorp 12:18, Gissleberga 8:29, BT-kemi
efterbehandling, Södra området
Sammanfattning
Förhandlingar har förts med Fredrik Thulin som är ägare och verksamhetsutövare
till fastigheterna Teckomatorp 12:18 och Gissleberga 8:29 i södra området för BT
Kemi efterbehandling.
Fastighetsägaren är villig att sälja fastigheterna samt få kompensation för den skada
som han drabbats av för en total kostnad om 700 000 kr. Fastigheterna har
värderats till 500 000 kr av NAI Svefa. Ersättning för skada har uppskattats till 200
000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen daterad 2011-08-26
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M) och Karl-Erik Kruse (S): Svalövs kommun köper
fastigheterna Teckomatorp 12:18 och Gissleberga 8:29 av Fredrik Thulin för 500
000 kr. Svalövs kommun ersätter verksamhetsutövaren och tillika fastighetsägaren
Fredrik Thulin med 200 000 kr som kompensation för ökade kostnader på grund av
flytt av verksamheten till annan fastighet. Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik
Kruse bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet. Finansiering sker ur av
Naturvårdsverket beviljade medel för efterbehandling av f.d. BT-kemiområdet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign

•

Svalövs kommun köper fastigheterna Teckomatorp 12:18 och Gissleberga
8:29 av Fredrik Thulin för 500 000 kr.

•

Svalövs kommun ersätter verksamhetsutövaren och tillika fastighetsägaren
Fredrik Thulin med 200 000 kr som kompensation för ökade kostnader på
grund av flytt av verksamheten till annan fastighet.

•

Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse bemyndigas att
underteckna handlingar i ärendet.

•

Finansiering sker ur av Naturvårdsverket beviljade medel för
efterbehandling av f.d. BT-kemiområdet.
Utdragsbestyrkande
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Dnr 528-2011

Förslag till gemensamma lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Svalöv har antagit lokala hälsoskyddsföreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön . När Söderåsens Miljöförbund startade 2009
tog man över tillsynsansvaret enligt miljöbalken och då även tillsynsansvaret över
dessa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.
Föreskrifternas krav på tillstånd eller anmälan samt vad som är förbjudet varierar
mellan miljöförbundets medlemskommuner. En likformighet är önskvärd om den
kan ske utan att riskerna för miljö- och hälsoskyddet ökar. En översyn kan också
vara motiverat utifrån att föreskrifterna inte ska medföra onödigt tvång för
allmänheten eller annan obefogad inskränkning. I vissa delar har regleringar som
krav på anmälan eller tillstånd blivit överflödiga, då tillämpningen av miljöbalkens
generella krav visat sig räcka långt för ett fullgott miljö- och hälsoskydd.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-06-15, § 71, att ärendet
återremiteras till förvaltningen.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets föreslog 2011-08-24, § 98,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag från
Söderåsens Miljöförbund till gemensamma lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön antas gälla för Svalövs kommun. Föreliggande förslag
till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas gälla fr.o.m.
2011-11-01. Nu gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön i Svalövs kommun upphör att gälla fr.o.m. 2011-11-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-12, § 161, att återremittera ärendet till
tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2011-09-28, § 116, följande
beslut: Följande tillägg ska göras i 6 § Eldning: ”Bestämmelserna i denna paragraf
träder i kraft den 1 juni 2013.”
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-09-28, § 116
Rev. förslag till föreskrifter, daterade 2011-09-28
Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-12, § 161
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-08-24, § 98
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-08-11
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-06-15, § 71
Skrivelse från Söderåsens Miljöförbund, daterad 2011-05-18
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Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Lennart Petterssons (C) och Karl-Erik Kruses (S)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande förslag till lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön, daterade 2011-09-28, antas gälla
fr.o.m. 2012-01-01. Nu gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön i Svalövs kommun upphör att gälla 2012-01-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
•

Föreliggande förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön, daterade 2011-09-28, antas gälla fr.o.m. 2012-01-01.

•

Nu gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Svalövs kommun upphör att gälla 2012-01-01.

Expediering:
Söderåsens Miljöförbund (KF-beslut + antagen föreskrift)
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)
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Dnr 377-2010

Svalövs kommuns näringslivspolitiska strategi
Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrog 2011-06-20, § 116, på förslag från tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen, kommunstyrelsen att revidera kommunens
näringslivsstrategi med fokus på kommunal profilering, regional samverkan och
förutsättning för lokalt företagande.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen hade tidigare utrett ärendet och bl a
konstaterat att en omarbetning av kommunens näringslivspolitiska strategi är
nödvändig.
Kommunfullmäktige gav samtidigt tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen i
uppdrag att kartlägga vilka faktorer som är väsentliga för att utveckla Svalövs
kommun som en attraktiv boendekommun.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 116.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 128.
Skrivelse från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, daterad 2011-05-18
Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2011-05-09
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Olof
Röstin (M), Ingrid Ekström (SD) och Lennart Pettersson (C):
Kommunförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till reviderad
näringslivsstrategi med fokus på kommunal profilering, regional samverkan och
förutsättningar för lokalt företagande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till reviderad
näringslivsstrategi med fokus på kommunal profilering, regional samverkan
och förutsättningar för lokalt företagande.
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Kommunförvaltningen (FKLT, TAM)
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Dnr 309-2010

Motion, Försöksverksamheter med hälsocoacher startas
Sammanfattning
Agnetha Persson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion som gäller
försöksverksamhet med hälsocoacher.
I motionen föreslås:
att Svalövs kommun ska anamma regeringens erbjudande och visa att vi är en
nytänkande, kreativ och engagerad kommun
att Svalövs kommun ska starta en treårig försöksverksamhet
att Svalövs kommun därmed ska höja livskvaliteten för våra äldre.
Välfärdsutskottets ordförande Birgitta Jönsson har svarat på motionen. Motionen
behandlades på välfärdsutskottets sammanträde 2011-04-19.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-09-13, § 41, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Välfärdsutskottet föreslog dessutom 2011-09-13, § 41 kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Att-satserna 1 och 3 anses besvarade.
Att-sats 2 avslås med hänvisning till ordförandes yttrande.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-09-13, § 41
Svar från välfärdsutskottets ordförande Birgitta Jönsson, 2011-08-25
Välfärdsutskottets protokoll 2011-04-19 § 19
Yttrande från välfärdsutskottets ordförande Birgitta Jönsson, daterat 2011-04-18
Yttrande från verksamhetschef Mona Hirche och Kerstin Holgersson, daterat 201104-04
Remittering av motion, daterad 2010-05-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-26 § 59
Motion från Agnetha Persson (C) och Ida Andersson (C), daterad 2010-04-06
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Att-satserna 1) och 3)
anses besvarade. Att-sats 2 avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.
Agnetha Perssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons (S) och Agnetha
Perssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons yrkanden.
Kommunstyrelsens beslut
•

Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Att-satserna 1) och 3) anses besvarade.

•

Att-sats 2) avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.

Reservation
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Agnetha Perssons yrkande.
Icke deltagande i beslut
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) deltar ej i kommunstyrelsens
beslut om antagande av yttrande.
Protokollsanteckning
Jenny A Wenhammar (MP) meddelar att hon stödjer motionen.
Expediering
Motionärerna
Kommunförvaltningen (KALN)
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Dnr 92-2011

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2011-10-06.
Kommunstyrelsens beslut
•
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