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Kommunhuset, kl. 13.30 – 16.30
Karl-Erik Kruse (S)
Ann Pettersson (M), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Birgitta Jönsson (S), ordf
Christer Laurell (C), 2:e vice ordf
Ingrid Ekström (SD), tjg ers
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Johanna Hedin (C), tjg ers för Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)
Thomas Löfgren (M)
Kommunchef Fredrik Löfqvist
Ekonomichef Jan Bengtsson
Administrativ chef Michael Andersson
Se sid 2)

Utses att justera

Karl-Erik Kruse (S)

Justeringens tid och plats

2012-06-05, kl 13.30, Kommunförvaltningen Staben
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Karl-Erik Kruse
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-14

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Staben

Underskrift

Margareta Persson
Utdragsbestyrkande

97 - 113

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ej tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Annie Carlsson (S)
Hjördis Nilsson (FP)
Anette Hallberg (S)
Pernilla Ekelund (FP)
Insynsplatser:
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Rolf Jonsson (MP)
Övriga:
Jan Bengtsson, ekonomichef
Lars Wästberg, produktionschef
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef
Lena Hansson, rektor
Maria Pålsson, vik informatör
Nämndssekreterare Britta Fremling, §§ 107 – 108
Githa Herzman Pérez, WonderBrand AB, § 76 a) – b)

Justerandes sign
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§ 97

Information
a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om: 1) ) Prel. befolkningsstatistik per
2012-03-31 (Dnr 294-2012), 2) Befolkningsförändringar i Svalövs kommun under
första kvartalet 2012 (Dnr 294-2012), 3) LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings
AB, Tertialbokslut 1 med prognos (Dnr 208-2012), samt 4) ansökan om kortfristigt
lån från Röstånga Tillsammans avs cykelväg Röstånga – Ljungbyhed (Dnr 6602012).
b) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar tillsammans Gitta Herzman Pérez,
WonderBrand AB, om pågående arbete med identitetsmanual (Dnr 673-2011).
c) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om 1) Uppföljning av
brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 2012:1 (Dnr 476-2012) och 2) ranking av
kommuner av tidskriften Fokus ”Här är det bäst att bo 2012”.
d) Rektor Lena Hansson, Svalöfs gymnasium, informerar om Qualis
granskningsrapport - Svalöfs gymnasium och den kommunala vuxenutbildningen
Svalöv (Dnr 708-2010).
e) Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om a) utredningen
om barnomsorg på obekväm arbetstid (Dnr 280-2012), och b) asylboende på
Blinkarp, Röstånga (Dnr 371-2012).
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-05-23
Protokoll från välfärdsutskottet 2012-05-03
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2012-05-08 (offentlig del)
Protokoll från styrelsesammanträde AB SvalövsLokaler 2012-04-18
Protokoll från styrelsesammanträde AB SvalövsLokaler 2012-05-15
Protokoll från styrelsesammanträde AB SvalövsBostäder 2012-05-15
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2012-04-10
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2012-05-15
Minnesanteckningar från sammanträde med kollektivtrafikgrupp för
Söderåstrafiken 2012-04-24
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1197-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Emil Fennstam (SD) har avsagt sig samtliga uppdrag i Svalövs kommun. Fennstam
har för närvarande följande uppdrag där val förrättas av kommunstyrelsen:
ersättare för insynsplats i ekonomi- och personalutskottet, insynsplats i
gymnasieutskottet, insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet samt
ersättare för insynsplats i välfärdsutskottet.
Kommunstyrelsen har att utse ledamot resp ersättare i Skåne Nordvästs
kollektivtrafikgrupp.
Kommunstyrelsen bordlade 2012-05-14 valen av ledamot resp ersättare efter Emil
Fennstam (SD) i kommunstyrelsens olika utskott.
Beslutsunderlag
Emil Fennstams (SD) avsägelse, daterad 2012-04-02.
Kommunstyrelsens beslut
•

Till ersättare för insynsplats i ekonomi- och personalutskottet efter Emil
Fennstam (SD) väljes Christoffer Övén (SD).

•

Till insynsplats i gymnasieutskottet efter Emil Fennstam (SD) väljes Ingrid
Ekström (SD).

•

Till ersättare för insynsplats i gymnasieutskottet, efter Ingrid Ekström (SD)
som inträtt som insynsplats, väljes Christoffer Övén (SD).

•

Till insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet efter Emil
Fennstam (SD) väljes Christoffer Övén (SD).

•

Till ersättare för insynsplats i välfärdsutskottet efter Emil Fennstam (SD)
väljes Christoffer Övén (SD).

•

Till ledamot resp ersättare i Skåne Nordvästs kollektivtrafikgrupp väljes
Birgitta Jönsson (S) resp Christer Laurell (C).

Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
Skåne Nordväst
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, BRG)
Helsingborgs stad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 91-2012

Årsredovisning 2011, Skåne Nordväst
Sammanfattning
Föreligger årsredovisning från samarbetskommittén Skåne Nordväst för år 2011.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011, Skåne Nordväst
Granskningsrapport
Kommunstyrelsens beslut
•

Årsredovisningen noteras.

Expediering:
Skåne Nordväst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 587-2012

Månadsuppföljning budget 2012 per 2012-04-30
Sammanfattning
Staben har sammanställt en uppföljning av budget för Svalövs kommun per 201204-30.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning budget 2012 per 2012-04-30
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla
givna budgetar. I övrigt noteras informationen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna
budgetar.

•

I övrigt noteras informationen.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)

Ajournering 15.15 - 15.25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 602-2011

Tilläggsanslag, investeringsbudget 2012, Svalöfs gymnasium
Sammanfattning
För att behålla och utveckla nuvarande kvalité på Svalöfs Gymnasium måste skolan
under år 2012 göra ett antal investeringar. Skolan behöver bl.a. investera i sin
truckhall och göra andra investeringar i skolans lokaler för att fortsatt kunna locka
till sig framtidens elever.
Gymnasieutskottet föreslog 2012-05-23, § 20, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Tillägg till investeringsbudget 2012 om
ytterligare en miljon kronor, enlig bilaga registrerad 2012-05-23, beviljas Svalöfs
gymnasium.
Beslutsunderlag
Gymnasieutskottets protokoll 2012-05-23, § 20
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-23
Bilaga till skrivelse
Yrkande
Karl-Erik Kruses (S), Christer Laurells (C), Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn
Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Tillägg till
investeringsbudget 2012 om ytterligare en miljon kronor, enligt bilaga registrerad
2012-05-23, beviljas Svalöfs gymnasium.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Tillägg till investeringsbudget 2012 om ytterligare en miljon kronor, enligt
bilaga registrerad 2012-05-23, beviljas Svalöfs gymnasium.

Expediering:
Kommunstyrelsens gymnasieutskott
Kommunförvaltningen (JBN, LAHN, JELD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1148-2011

Strategisk plan och budget 2013 – 2015
Sammanfattning
Nu föreligger förslag till strategisk plan och budget för 2013 – 2015 från
socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet.
Beslutsunderlag
Strategisk plan och budget 2013 – 2015
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Olof Röstins
(M) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Utdebitering
av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2013 till oförändrat 20,49
kr per skattekrona. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet.
Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2013 och plan 2014-2015 fastställs.
Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering av beslutade investeringar
upplåna maximalt 40 miljoner kr. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas
underteckna vederbörliga handlingar. Kommunens ombud i de helägda kommunala
bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven
på respektive bolagsstämma.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2013
till oförändrat 20,49 kr per skattekrona.

•

Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet.

•

Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2013 och plan 2014-2015
fastställs.

•

Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering av beslutade
investeringar upplåna maximalt 40 miljoner kr. Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar.

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

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C), Johanna Hedin (C) och Ingrid Ekström (SD) deltar icke i
beslutet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 286-2012

Upphävande av kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning
Sammanfattning
Justitiedepartementet har informerat Svalövs kommun om att riksdagen beslutat att
bifalla propositionen 2011/12:46 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning.
Det beslutades att lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning ska upphöra att gälla
vid utgången av september 2012.
Beslutet medför att förordningen (1990:1235) om tillfällig försäljning kommer att
upphöra att gälla samtidigt som lagen. I förordningen bemyndigas kommunerna att
meddela föreskrifter om tillståndskrav enligt lagen om tillfällig försäljning.
Till följd av beslutet bör alla kommunala föreskrifter som har meddelats med stöd
av förordningen om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning upphävas.
Upphävandet måste göras innan utgången av september 2012.
I Svalövs kommuns författningssamling berörs Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Svalövs kommun, 6 §: ”En innehavare av en saluplats är enligt 2 §
lagen (1999:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt
eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn,
postadress och telefonnummer.”
Bestämmelsen är inte en sådan föreskrift som meddelats med stöd av
bemyndigandet i förordningen (1990:1235) om kommunala föreskrifter om
tillfällig försäljning. Det är i stället en ren upplysningsbestämmelse som saknar
egen rättsföljd, men som bör upphävas eftersom den kommer att vara felaktig i sak
efter den sista september 2012.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-05-23, § 50,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Bestämmelserna i 6 § i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svalövs
kommun upphävs.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-23, § 50
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-05-07.
Information till kommuner som har föreskrifter om tillfällig försäljning, daterat
2012-03-05.
Yrkande
Karl-Erik Kruses (S) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Bestämmelserna i 6 § i Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Svalövs kommun upphävs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Bestämmelserna i 6 § i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Svalövs kommun upphävs.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, MALN, BRG)
Polismyndigheten i Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 558-2012

Förstärkt underhåll av gator, vägar, park
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 53, att anslaget för
kommunstyrelsens förfogande 2012 ökas med 750 000 kr för
genomförande av åtgärder i form av förstärkt gatuunderhåll, förstärkt skötsel av
parker och offentliga miljöer samt ev. utredning som syftar till att åstadkomma
lägre kostnader på sikt.
Den utredning som åsyftas i beslutet ovan ska enligt uppgift genomföras inom
annan verksamhet än gatuunderhåll, skötsel av parker och offentliga miljöer.
Därmed återstår 650 000 kr att fördela inom dessa verksamheter.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärder på förstärkt underhåll
av gator, vägar, park eller andra insatser av engångskaraktär som bedöms få
långsiktigt positiv effekt.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-05-23, § 58,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Parkverksamheten beviljas 250 000 kr för upprustning av parkbänkar, broar m.m.
Gatuverksamheten beviljas 400 000 kr för toppning/beläggning på Skolgatan i
Teckomatorp.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-23, § 58
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-05-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23, § 53
Yrkande
Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S) och Olof Röstin (M): Parkverksamheten
beviljas 250 000 kr för upprustning av parkbänkar, broar m.m. Gatuverksamheten
beviljas 400 000 kr för toppning/beläggning på Skolgatan i Teckomatorp.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Parkverksamheten beviljas 250 000 kr för upprustning av parkbänkar, broar
m.m. Gatuverksamheten beviljas 400 000 kr för toppning/beläggning på
Skolgatan i Teckomatorp.
Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-06-04

Expediering:
Kommunstyrelsens tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott
Kommunförvaltningen (TSA, EMTO, AEKL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 672-2010

Kompetensstöd för förstudie om införande av Rakel i kommunens
verksamheter
Sammanfattning
Riksdagen har fattat beslut om att införa ett nytt gemensamt nationellt digitalt
radiokommunikationssystem för landets skydds- och säkerhetsmyndigheter.
Räddningstjänsterna i Skåne Nordväst anslöt till RAKEL 2010.
Det finns ett statligt anslag för kompetensstöd för att genomföra förstudie av
RAKEL i kommuners övriga verksamheter.
Kommunstyrelsen fattade 2010-09-13, § 13, följande beslut: Kommunstyrelsen
beslutar som inriktning att en utredning av en eventuell framtida Rakel-anslutning
skall ske. Ansökan om kompetensstöd och projektgenomförande kommer att ske i
samarbete med kommunerna i Skåne Nordväst.
Utredningen har nu genomförts och en Behovs-/kommunikationsanalys föreligger
tillsammans med en följeskrivelse från räddningschefen.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden behandlade ärendet 2012-05-24, och beslöt
då att notera informationen.
Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2012-05-24, § 59
Tjänsteskrivelse från räddningschef Eva Lövbom, daterad 2012-05-08
Behovs-/kommunikationsanalys - Redovisning av genomförd analys inom ramen
för förstudien Rakel i Skåne NV och dess medlemskommuner (införande i
kommunal verksamhet exkl. räddningstjänsten), daterad 2012-02-21
Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13, § 13
Tjänsteskrivelse från räddningschef Eva Lövbom, daterad 2010-08-26
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Karl-Erik Kruse (S), Ingrid Ekström (SD) och Birgitta
Jönsson (S): Rapporten noteras. Förvaltningen uppdras att analysera hur rapporten
och dess slutsatser och förslag kan nyttjas vid kommande krisledningsövningar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•
Justerandes sign

Rapporten noteras.
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen uppdras att analysera hur rapporten och dess slutsatser och
förslag kan nyttjas vid kommande krisledningsövningar.

Expediering:
Skåne Nordväst
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (FKLT, EOL, BRG)

Justerandes sign

Sida
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Dnr 1006-2011

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande och Demokratiberedningen har tillsammans med
förvaltningen arbetat fram ett förslag till reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige utifrån en ny normalarbetsordning från SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting). Förändringar gentemot kommunens nu gällande
arbetsordning föreslås bl.a. i bestämmelserna gällande annonsering, yttranderätt,
interpellationer, allmänhetens frågestund och fullmäktigeberedningar. I förslaget
till arbetsordning regleras också beredningarnas uppdrag och arbete vilket föreslås
ersätta vissa skrivningar i dokumentet ”Ny politisk organisation i Svalövs
kommun” (KF 2009-03-30, § 32).
Demokratiberedningen fattade 2012-05-14, punkt 3), följande beslut:
Demokratiberedningen antar ordförandens skrivelse, daterad 2012-04-23, som sin
egen.
Demokratiberedningen föreslog också kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till arbetsordning för
kommunfullmäktige, daterad 2012-04-23, antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2012.
Arbetsordningens bestämmelser ang. fullmäktigeberedningar (§§ 44-53) ersätter
skrivningarna angående beredningarnas arbetsuppgifter i dokumentet ”Ny politisk
organisation i Svalövs kommun” (KF 2009-03-30, § 32).
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens minnesanteckningar 2012-05-14
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M) och Torbjörn
Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till arbetsordning
för kommunfullmäktige, daterad 2012-04-23, antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2012.
Arbetsordningens bestämmelser ang. fullmäktigeberedningar (§§ 44-53) ersätter
skrivningarna angående beredningarnas arbetsuppgifter i dokumentet ”Ny politisk
organisation i Svalövs kommun” (KF 2009-03-30, § 32).
Christer Laurells (C) och Johanna Hedins (C) förslag till ändring av föreliggande
förslag: ”§ 4: ordförandens uppgifter, eller annan lämplig person”.
Johanna Hedins (C) och Christer Laurells (C) förslag till ändring av föreliggande
förslag: ”§ 34: Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid varje
fullmäktigesammanträde”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-06-04
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Ingrid Ekström (SD): Allmänhetens frågestund bibehålles i sin nuvarande form.
Allmänhetens frågestund hålls i samband med kommunfullmäktige, en gång i
månaden. Frågorna skall gälla det som är upptaget på dagordningen.
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Olof Röstin (M): Avslag på
Christer Laurells m fl och Johanna Hedins m fl yrkanden.
Olof Röstin (M) och Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Ingrid Ekströms yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Johanna Hedins m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer så proposition på Ingrid Ekströms yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2012-04-23,
antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2012.

•

Arbetsordningens bestämmelser ang. fullmäktigeberedningar (§§ 44-53)
ersätter skrivningarna angående beredningarnas arbetsuppgifter i
dokumentet ”Ny politisk organisation i Svalövs kommun” (KF 2009-03-30,
§ 32).

Reservationer
Christer Laurell (C) och Johanna Hedin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Christer Laurells m fl och Johanna Hedins m fl yrkanden.
Ingrid Ekström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Aase Jönsson (KD) meddelar att (KD) ställer sig bakom Johanna Hedins (C) m fl
yrkande om allmänhetens frågestund.
Expediering:
Demokratiberedningen
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, BRG)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 545-2012

Öppen informations- och frågestund för allmänheten
Sammanfattning
Ett av de mest centrala målen med den nya politiska organisation som infördes i
Svalövs kommun den 1 juli 2009 var att dialogen med invånarna skulle utvecklas.
Kommunfullmäktiges beredningar har, sedan sin tillkomst, på uppdrag av
kommunfullmäktige, arbetat med medborgardialoger inom ett antal specificerade
områden och frågeställningar.
En erfarenhet som hittills gjorts är att det finns önskemål från medborgarna att få
medverka och påverka utvecklingen i kommunen. Att få träffa såväl politiker som
tjänstemän för att ställa frågor och få information om lokala såväl som
kommunövergripande intressen är också ett starkt önskemål.
Som ett komplement till beredningarnas uppdrag, föreslås att en informations- och
frågestund införs där allmänheten erbjuds möjlighet att direkt ställa frågor till
ansvariga politiker och verksamhetsansvariga tjänstemän. Syftet med detta är att
tillgodose önskemål från invånarna om att få ställa frågor och få information om
övergripande och aktuella frågor i hela kommunen.
Enligt förslaget ska kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med vice
ordförandena, ansvara för att genomföra informations- och frågestunden minst en
gång per år, på den tid och plats som ordföranden finner lämplig. Frågestunden ska
annonseras i ortstidningar och på webben.
Demokratiberedningen fattade 2012-05-14 följande beslut: Demokratiberedningen
antar ordförandens skrivelse, daterad 2012-04-24, som sin egen.
Demokratiberedningen föreslog också kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Kommunfullmäktiges ordförande ska, i
samråd med vice ordförandena, minst en gång per år anordna en öppen
informations- och frågestund för allmänheten i syfte att ge invånarna möjlighet att
ställa frågor och få information om övergripande och aktuella frågor i kommunen.
Beslutsunderlag
Demokratiberedningens minnesanteckningar 2012-05-14, punkt 2)
Förslagsskrivelse från kommunfullmäktiges ordförande, daterad 2012-04-24
Yrkande
Karl-Erik Kruses (S), Krister Olssons (S), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds
(FP) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges ordförande ska, i samråd med vice ordförandena, minst en
gång per år anordna en öppen informations- och frågestund för allmänheten i syfte
att ge invånarna möjlighet att ställa frågor och få information om övergripande och
aktuella frågor i kommunen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-06-04
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Kommunfullmäktiges ordförande ska, i samråd med vice ordförandena,
minst en gång per år anordna en öppen informations- och frågestund för
allmänheten i syfte att ge invånarna möjlighet att ställa frågor och få
information om övergripande och aktuella frågor i kommunen.

Expediering:
Demokratiberedningen
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dnr 586-2012

Deltagande i SKL:s nätverk om Kvalitetssäkrad välfärd
Sammanfattning
Regeringen och SKL har träffat en överenskommelse för 2012 om utveckling av
vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Under 2012 avsätts 1,1 miljarder
kronor ur statsbudgeten för detta ändamål.
Som ett led i satsningen har SKL beslutat att starta ett nätverk med fokus på
kvalitetssäkrad välfärd. En fråga som rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren.
I och med att Svalövs kommun beslutat att införa LOV har behoven av tydliga
rutiner för kvalitetssäkring inom äldreomsorgen uppmärksammats. Behoven finns
dock inte enbart inom hemtjänsten utan inom hela äldreomsorgen. Att delta i SKL:s
nätverk skulle stärka kommunen i arbetet med att ta fram bra rutiner och
arbetsmetoder för kvalitetssäkring, vilket kommer säkerställa att medborgarna får
den service de har rätt till.
Projektet kommer att ledas av en projektledare från Kommunförvaltningen kvalitet
och i övrigt ska projektgruppen bemannas med representanter från vård och omsorg
samt biståndshandläggare.
Utöver projektgruppen bör det finnas en politisk styrgrupp, förslagsvis
välfärdsutskottets presidium.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef Kerstin
Lingebrant.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-04-20
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP),
Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD): Svalövs kommun ska delta i SKL:s
nätverk för kvalitetssäkrad välfärd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•
Justerandes sign

Svalövs kommun ska delta i SKL:s nätverk för kvalitetssäkrad välfärd.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-06-04

•

Välfärdsutskottets presidium utses till politisk styrgrupp.

Expediering:
Välfärdsutskottets presidium
Kommunförvaltningen (KET, AFFR)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dnr 437-2012

Remiss: Post- och telestyrelsens rapport - Affärsmöjligheter med
bredbandskanalisation
Sammanfattning
Näringsdepartementet har inbjudit Svalövs kommun, att tillsammans med bl ca 25
andra kommuner, lämna synpunkter på Post- och telestyrelsens rapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation. Yttrande skall vara departementet
tillhanda senast den 25 juni 2012.
Nu föreligger ett förslag till yttrande som i huvudsak ansluter till SKL:s yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2012-05-22
Remittering av Post- och telestyrelsens rapport - Affärsmöjligheter med
bredbandskanalisation, daterad 2012-04-04
Yrkande
Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Föreliggande förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Expediering:
Näringsdepartementet (inkl yttrande)
SKL (att: Jörgen Sandström, inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1045-2011

Motion, Medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat en motion som gäller Sveriges Ekokommuner
och hållbar utveckling i kommunens verksamheter.
I motionen föreslås att fyra hållbarhetsprinciper för en hållbar utveckling
(systemvillkor) ska antas som vägledande för kommunens verksamhet och dess
olika beslut, samt att kommunen ska ansöka om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner.
Motionen överlämnades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för
handläggning 2011-11-21, § 180.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2011-11-29 motionen till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet för yttrande.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister har
skrivit ett yttrande där det bl.a. framgår att ett aktivt engagemang i Föreningen
Sveriges Ekokommuner på sikt kan vara intressant men att kommunen med
nuvarande fokus på miljömåls- och energieffektiviseringsarbetet samt engagemang
i HUT Skåne för tillfället inte har möjlighet till engagemang i fler föreningar. Bl.a.
mot bakgrund av detta förslås att motionen ska anses besvarad. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet antog 2012-05-23, § 61, yttrandet som sitt eget.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-23, § 61
Förslag till yttrande från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande,
daterat 2012-05-16
Kommunstyrelsens ordförandes remittering, daterad 2011-11-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-21, § 180
Patrik Wilhelmssons motion, daterad 2011-11-06.
Yrkanden
Karl-Erik Kruses (S), Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds
(FP) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen
avslås med hänvisning till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets yttrande,
daterat 2012-05-14.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets yttrande, daterat 2012-05-14.

Protokollsanteckning
Aase Jönsson (KD) meddelar som sin uppfattning att motionen skall bifallas.
Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 603-2012

Årets Företagare 2011
Sammanfattning
Årets företagare är ett samarbete mellan Företagarna och landets kommuner för att
lyfta fram goda förebilder bland kommunens företagare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-05-23
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C) och Birgitta
Jönsson (S): Till årets företagare 2011 föreslås Ulla, Henrik och Malin Sjögren,
BVL Söderåsen AB. Motivering: Familjföretaget BVL Söderåsen AB ett
nytänkande företag som tack vare sina satsningar på service och kundvänliga
lösningar primärt inom bygg, villa och lantbruk blivit en föregångare inom sin
bransch. Företaget har på ett framgångsrikt sätt ändrat i sin struktur och inriktning
allt efter vad marknaden krävt. Det är ett företag som visar att familjebanden kan
hålla samman i både med- och motgångar. Företaget som i dag består av tre
generationer visar en stark framtidstro och fortsättar att erbjuda marknaden nya
produkter och tjänster. Familjföretaget BVL Söderåsen AB är en god förebild för
företagslivet i Svalövs kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Till årets företagare 2011 föreslås Ulla, Henrik och Malin Sjögren, BVL
Söderåsen AB.

Motivering: Familjföretaget BVL Söderåsen AB ett nytänkande företag som tack
vare sina satsningar på service och kundvänliga lösningar primärt inom bygg, villa
och lantbruk blivit en föregångare inom sin bransch. Företaget har på ett
framgångsrikt sätt ändrat i sin struktur och inriktning allt efter vad marknaden
krävt. Det är ett företag som visar att familjebanden kan hålla samman i både medoch motgångar. Företaget som i dag består av tre generationer visar en stark
framtidstro och fortsättar att erbjuda marknaden nya produkter och tjänster.
Familjföretaget BVL Söderåsen AB är en god förebild för företagslivet i Svalövs
kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Expediering:
Pristagarna
Företagarna
Kommunförvaltningen (FKLT, PLWG)

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dnr 16-2012

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni
2012, daterad 2012-05-24.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

