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Kommunhuset, kl 15.00 – 16.50
Karl-Erik Kruse (S), ordf.
Christer Laurell (C)
Leif Hägg (M)
Rolf Svensson (C)
Gunnar Bengtsson (S)

Ekonomichef Jan Bengtsson
Personalchef Paul Eklund
Nämndsekreterare Britta Fremling
Produktionschef Lars Wästberg, § 2
Utvecklingsledare Björn Svensson, § 2
Administrativ chef Michael Andersson, § 4
Nämndsekreterare Karolina Larsson, § 6

Utses att justera

Leif Hägg

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration, torsdag den 28 januari 2010 kl 09.30
Paragrafer

Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Karl-Erik Kruse
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Leif Hägg
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Dnr 219-2009

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening
Sammanfattning
Styrelsen för Kommuninvest har den 28 maj 2009 beslutat att erbjuda kommunen
medlemskap. Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner och
landsting som medlemmar. Per den 17 augusti 2009 uppgick medlemsantalet till
234 kommuner och 7 landsting. Föreningen har till ändamål att skapa varaktigt
bästa villkor för medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna
skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.
Åke Nilsson från Kommuninvest ekonomisk förening informerade vid
kommunstyrelsens sammanträde i augusti om föreningen och om Svalövs
kommuns möjligheter att bli medlem.
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S) menar att frågor som rör
borgensåtaganden och ägarstyrningen av föreningen och bolaget diskuterats
ingående under den politiska processen i ärendet. Även det förhållande att
kommunen vid medlemskap i Kommuninvest blir delägare av kreditinstitut har
diskuterats mycket. Sammantaget ger dessa diskussioner vid handen att ärendet inte
är färdigdiskuterat för ett slutligt ställningstagande politiskt.
I ärendet har samråd skett med ekonomiberedningen i kommunen.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2009-10-27, § 13.
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2010-01-18.
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2009-10-16.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 98.
OH-presentation från Kommuninvest ek för, daterad 2009-08-17.
Kommuninvests beslut om erbjudande av medlemskap, inkommet 2009-06-11.
Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Svalövs kommun avstår för närvarande från erbjudandet om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
Kommuninvest ekonomisk förening
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Dnr 510-2009

Ny förskola i Tågarp
Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade, 2007-12-13 § 139, att uppdra åt
kommunförvaltningen att arbeta vidare med planeringen för att få till stånd en ny
förskola i Tågarp motsvarande två avdelningar. Arbete har pågått med att ordna
lämplig mark för förskolan, projektering mm.
Under senare delen av 2008 tog projekteringsarbetet ny fart och ett nytt förslag till
lokallösning togs fram. Härefter vidtog diskussioner om förutsättningarna för ett
hyresavtal. Hyresnivån kommer att utgå ifrån 1 560 000 kronor per år med
indexuppräkning och en hyrestid på 25 år. I hyran ingår allt utom kostnader för
renhållning som kommunen får teckna eget abonnemang för.
I budget 2010 finns medel för att täcka hyreskostnaden det året. I budget 2011 och
framöver krävs en utökning med ca 700 000 kr för att täcka hyreskostnaden.
Driftskostnaderna i övrigt finansieras inom ramen för barnomsorgspengen.
För närvarande pågår detaljplanearbetet för området och när detta är klart är
markägaren beredd att påbörja byggnationen. Om allt går som planerat ska en
byggstart kunna ske våren 2010 och inflyttning kunna ske under slutet av 2010.
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om tecknande av externa hyresavtal.
Ekonomi- och personalutskottet beslutade på mötet i november att notera
informationen om ärendet, och att ta upp det igen på nästa utskottsmöte.
Inför dagens utskottsmöte har förvaltningen haft kontakt med företrädare för den
planerade nya förskolan i Tågarp. Diskussionerna om förutsättningarna för
hyresavtalet är ännu inte slutförda.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2009-11-24, § 18.
Välfärdsutskottets protokoll 2009-11-11, § 27.
Tjänsteskrivelse från produktionschef Lars Wästberg och verksamhetschef fritid
Björn Svensson, daterad 2009-11-03
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2007-12-13 § 139
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras.
Expediering:
Välfärdsberedningen (SEAG)
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
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Dnr 391-2009

Äskande av bidrag för faktisk lokalkostnad, Svalövs
Montessoriförening
Sammanfattning
Svalövs Montessoriförening driver förskola och grundskola i Svalövs kommun.
Förskolan har verksamhet i Norra skolan och skolverksamhet bedrivs på Skolgatan
20 E samt Onsjövägen 11.
Svalövs Montessoriförening har i skrivelse daterad 2009-11-26 framfört önskemål
om lokalkostnadsbidrag motsvarande faktisk lokalkostnad för Skolgatan 20 E.
Svalövs kommun har under läsåret 08/ 09 och ht 09 betalat faktiska kostnader för
lokalerna på Skolgatan samt kommunens genomsnittliga lokalkostnad/elev för
eleverna år 7-9 på Onsjögatan.
Ny lagstiftning trädde i kraft 2010-01-01 vilken innebär att kommunen ska ersätta
fristående skolor med den genomsnittliga lokalkostnaden för kommunens elever.
SKL rekommenderar kommunerna att kvarstå i ingångna avtal fram till dess att
avtalen kan sägas upp.
2010-07-31 kommer Svalövs Montessoriförening att lämna paviljongerna på
Skolgatan och all skolverksamhet flyttar till Onsjövägen. Föreningen önskar att
Svalövs kommun även ska stå för återställningskostnader för paviljonger och mark
ca 500 000 kr.
Eftersom kommunen har följt nationella rekommendationer finns inga skriftliga
avtal gällande lokalkostnaden. Däremot finns ett avtal gällande markanvändning. I
avtalet är det inskrivet att kommunen inte ska ansvara för några kostnader i
samband med återställning av marken.
Underlag för beslut
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-01-07.
Montessoris bidragsäskande daterad 2009-11-26.
Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Svalövs Montessoriförening får vårterminen 2010 ersättning för faktiska
kostnader för Skolgatan 20E. Detta gäller elever F-6.
 Svalövs Montessoriförening får vårterminen 2010 kommunens genomsnittliga
lokalkostnad per elev. Detta gäller elever 7-9.
 Ersättning för lokalkostnader till Svalövs Montessoriförening övergår från och
med läsåret 10/11 till enlighet med lagstiftningen som trädde i kraft 2010-01-01.
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 Kommunförvaltningen får i uppdrag att förhandla med Svalövs
Montessoriförening angående återställningskostnader för Skolgatan 20 E.
Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, PMN)
Svalövs Montessoriförening
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Information, Ekonomi
Administrativ chef Michael Andersson informerar om:
a) Ang återsökning av kostnader från överförmyndaren i Svalövs kommun för
ensamkommande barn (Dnr 504-2009)
b) Samverkan mellan överförmyndare (Dnr 612-2009)
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
c) Planerade upphandlingar i Lund (Dnr 273-2009)
d) Bokslut 2009 för Svalövs kommun (Dnr 646-2009)

Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 232-2008

Inriktning för att uppnå tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun
Sammanfattning
Folkhälsorådet initierade under våren 2008 frågan om rökfri arbetstid i kommunen.
Plan- och strategiutskottet gav därefter förvaltningen i uppdrag att utreda frågan.
Förvaltningen tog fram ett förslag till policy för tobaksfri arbetstid som
remitterades till de politiska partierna under augusti-september 2009. Från partierna
kom det inte in några synpunkter som föranledde någon förändring av förslaget.
Synpunkter på policyn inhämtades också från medarbetarna på intranätet.
Av ca 1000 anställda lämnade totalt 98 personer synpunkter.
Ekonomi- och personalutskottet behandlade förslaget på sammanträdet i november
2009. Efter detta har förslaget omarbetats till ny lydelse. Syftet med tobaksfri
arbetstid beskrivs i förslaget som att minska användning av tobak på frivillig väg
bland medarbetarna samt att minska risken för passiv rökning. Målet är att detta ska
leda till förbättrad hälsa för såväl medarbetare som medborgare i Svalövs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslag till inriktning, daterat 2010-01-13.
Ekonomi- och personalutskottet 2009-11-24, § 23.
Förslagsskrivelse, daterad 2009-11-17.
Policy för tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun, daterad 2009-08-25.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-07-30, § 89.
Folkhälsorådets anteckningar 2008-02-04, punkt 5.
Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen rekommenderar förvaltningen att arbeta för att uppnå målet
om tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun enligt inriktningen, daterad 2010-01-13.
 Kommunförvaltningen Personal får i uppdrag att utvärdera arbetet enligt
inriktningen efter ett år.
Ej deltagande i beslutet:
Christer Laurell (C) deltar inte i beslutet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK, CTL, BRG)
Samtliga berörda chefer
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Information, Personal
Nämndsekreterare Karolina Larsson informerar om:
a) Likabehandlingsplan för Svalövs kommun (Dnr 36-2010)
Skriftlig information om:
b) Uppräkning av ersättning till förtroendevalda 2010 (Dnr 108-2006)
c) Värdegrundspelet Bohica (Dnr 43-2010)
Ekonomi- och personalutskottets beslut
 Informationen noteras.
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