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Plats och tid

Kommunhuset, kl 18.30 – 22.00

Beslutande

Se sid 2)

Övriga deltagare

Administrativ chef Michael Andersson
Vik nämndssekreterare Maria Pålsson

Utses att justera

Claes Hallberg (S) och Jenny A Wenhammar (MP)

Justeringens tid och plats

Staben, 2011-03-03, kl 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Leif Hägg

Justerande

Claes Hallberg

Jenny A Wenhammar
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Staben

Underskrift

Margareta Persson
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Närvarande:
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M)
Christer Laurell (C)
Emil Fennstam (SD)
Stefan Andersson (S), tjg ers Birgitta Jönsson (S)
Leif Hägg (M)
Claes Hallberg (S)
Lennart Pettersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ingrid Ekström (SD)
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Eva Wigren (S)
Olof Röstin (M)
Jenny A Wenhammar (MP)
Fredrik Jönsson (C)
Gunnar Bengtsson (S)
Marjorie Nilsson (SD), tjg ers för Eva Rosqvist (SD)
Torsten Vigre (M)
Ann Böndergaard (S)
Agnetha Persson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Dennis Nilsson (S)
Ann Pettersson (M)
Axel Ebbe Nilsson (SD)
Ulla Wallin (S)
Rolf Svensson (C)
Knud Nörrelökke (V)
Thomas Löfgren (M)
Krister Olsson (S)
Rolf Jonsson (MP), tjg ers för Madeleine Walderfors Jakobsson (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD), tjg ers för Aase Jönsson (KD)
Eva Olofsson (C)
Anneli Persson (S)
Anders Nilsson (SD), tjg ers för Karolina Henriksson (SD)
Mikael Nilsson (M)
Pernilla Ekelund (FP)
Frånvarande ledamöter utan ersättare:

Icke tjänstgörande ersättare:
Leif Johansson (S)
Wiveka Krantz (M)
Johan Wigrup (C)
Karl-Erik Karlsson (KD)
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§ 22

Upprop
Upprop förrättas av administrativ chef Michael Andersson, Staben.
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§ 23

Allmänhetens frågestund
Ajournering för allmänhetens frågestund

Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
varje sammanträde med fullmäktige.
Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får förekomma. Denna
frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift
härom skall också tas in i ortstidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som är
upptagna på dagordningen.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden
skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen
som behövs för att lämna upplysningar under den.
Frågor ställdes om ärendet Införande av lagen om valfrihet inom hemtjänst och
delegerad hemsjukvård.
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Dnr 139-2011

Fråga, Ungdomsutbyte med Kyritz
Sammanfattning
Fredrik Jönsson (C) har ställt en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Leif
Hägg (M).
Frågan gäller ungdomsutbyte med Kyritz.
Beslutsunderlag
Fråga från Fredrik Jönsson (C), daterad 2011-02-14
I ärendet yttrade sig kommunfullmäktiges ordförande Leif Hägg (M) och Fredrik
Jönsson (C).
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Dnr 150-2011

Interpellation, Busskommunikationer
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har ställt en interpellation till välfärdsutskottets
ordförande Birgitta Jönsson (S).
Interpellationen rör busskommunikationer i Svalövs kommun.
Det noteras att interpellationen, mot bakgrund av dess innehåll, skall besvaras av
kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsunderlag
Interpellationssvar från Karl-Erik Kruse (S), daterat 2011-02-28
Interpellation från Jenny A Wenhammar (MP), daterad 2011-02-14
I ärendet yttrade sig kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S) och Jenny
A Wenhammar (MP).
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Dnr 140-2011

Interpellation, Åtgärder vid Mölledammen i Röstånga
Sammanfattning
Rolf Jonsson (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Karl-Erik Kruse (S).
Interpellationen rör åtgärder vid Mölledammen i Röstånga.
Det noteras att interpellationen, mot bakgrund av dess innehåll, skall besvaras av
kommunstyrelsens tillväxt- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande.
Beslutsunderlag
Interpellationssvar från Charlotte Wachtmeister (M), daterat 2011-02-28
Interpellation från Rolf Jonsson (MP), daterad 2011-02-14
I ärendet yttrade sig kommunstyrelsens tillväxt- och samhällsbyggnadsutskotts
ordförande Charlotte Wachtmeister (M), Rolf Jonsson (MP), Lennart Pettersson
(C), Hjördis Nilsson (FP) och Gunnar Bengtsson (S).
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Dnr 24-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Rigmor Rosdahl (M) har i skrivelse daterad den 9 januari 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
Eva Sjöholm (V) har i skrivelse daterad den 25 januari 2011 avsagt sig uppdraget
som ersättare för insynsplats i välfärdsberedningen.
Anna Gardelin (MP) har i skrivelse daterad den 14 februari avsagt sig uppdraget
som ersättare i demokratiberedningen och valberedningsnämnden.
Rolf Jonsson (MP) har i skrivelse daterad den 16 februari avsagt sig uppdraget som
ersättare för insynsplats i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
Kommunfullmäktige har även att utse en ledamot och en ersättare i valnämnden, då
dessa uppdrag har varit vakanta sedan efter valet.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Rolf Jonsson (MP), daterad 2011-02-16
Avsägelse från Anna Gardelin (MP), daterad 2011-02-14
Avsägelse från Eva Sjöholm (V), daterad 2011-01-25
Avsägelse från Rigmor Rosdahl (M), daterad 2011-01-09
Kommunfullmäktiges beslut

Justerandes sign

•

Avsägelsen från Rolf Jonsson (MP) godkännes.

•

Avsägelsen från Anna Gardelin (MP) godkännes.

•

Valet av ersättare i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Rigmor
Rosdahl bordlägges.

•

Valet av ersättare för insynsplats i välfärdsberedningen efter Eva Sjöholm
(V) bordlägges.

•

Som ersättare för insynsplats i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter
Rolf Jonsson (MP) väljes Charlotta Eldh (MP).

•

Som ersättare i demokratiberedningen efter Anna Gardelin (MP) väljes
Nuno Antunes (MP).

•

Som ersättare i valberedningsnämnden efter Anna Gardelin (MP) väljes
Jenny A Wenhammar (MP).
Utdragsbestyrkande
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•

Som ledamot i valnämnden väljes Malin Sandahl (FP).

•

Som ersättare i valnämnden väljes Birgitta Zadenius (FP).

Expediering:
Samtliga berörda
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 68-2011

Ramborgen för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler
Sammanfattning
AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler har i skrivelse daterad 2011-01-18
föreslagit att Svalövs kommun beslutar om ramborgen för respektive bolag. En
ramborgen innebär att kommunen sätter ett tak för hur mycket respektive bolag kan
låna upp på finansieringsmarknaden och få kommunal borgen. Förutom att
omsättning av äldre lån med kommunal borgen blir lättare att hantera för bolagen
medför det även att långivare har lättare att hantera en förfrågan.
I dag har AB SvalövsBostäder en lånestock på 180 mnkr. AB SvalövsLokaler hade
per 2010-12-31 en lånestock på 54,5 mnkr med kommunal borgen. Till detta
kommer förvärvet av fastigheter från kommunen (199,8 mnkr) och de pågående
byggnationerna av LSS-boende (14,5 mnkr) och förskola, Kyrkvången (20,0
mnkr).
Kommunstyrelsen föreslog 2011-02-14, § 24, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: AB SvalövsBostäder beviljas en ramborgen om 220 mnkr. AB
SvalövsLokaler beviljas en ramborgen om 300 mnkr. Kommunstyrelsens
ordförande, eller vid dennes frånvaro förste eller andre vice ordföranden,
bemyndigas att i varje enskilt fall besluta om borgen inom av kommunfullmäktige
beslutad ramborgen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-02-14, § 24
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-02-03
Skrivelse från AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler, daterad 2011-01-18
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S) och Lennart Pettersson (C): AB SvalövsBostäder beviljas en
ramborgen om 220 mnkr. AB SvalövsLokaler beviljas en ramborgen om 300 mnkr.
Kommunstyrelsens ordförande, eller vid dennes frånvaro förste eller andre vice
ordföranden, bemyndigas att i varje enskilt fall besluta om borgen inom av
kommunfullmäktige beslutad ramborgen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•
Justerandes sign

AB SvalövsBostäder beviljas en ramborgen om 220 mnkr.
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•

AB SvalövsLokaler beviljas en ramborgen om 300 mnkr.

•

Kommunstyrelsens ordförande, eller vid dennes frånvaro förste eller andre
vice ordföranden, bemyndigas att i varje enskilt fall besluta om borgen
inom av kommunfullmäktige beslutad ramborgen.

Expediering:
AB SvalövsBostäder
AB SvalövsLokaler
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 948-2010

Granskning av kommunfullmäktigebeslut
Sammanfattning
Revisionen har med biträde av Ernst & Young genomför en granskning av
verkställigheten av kommunfullmäktigebeslut. Revisionen önskar få
kommunstyrelsens skriftliga svar på de synpunkter som framförs i rapporten senast
2011-02-28.
Revisionen har genomläst samtliga protokoll från 2007 till 2009 och gjort ett urval
om 25 beslut, vilka man sedan undersökt verkställigheten av samt om
uppföljning/återrapportering skett.
Revisionen konstaterar att hanteringen i beredningsfasen av beslutsprocessen
bedöms rimlig och säkerställer de intentioner som kommunallagen förordar. Också
rutinerna för expediering bedöms tillfredställande.
Majoriteten av besluten som granskats har verkställts och i det fall det ej har kunnat
ske/ej har skett, har förklaringar lämnats.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-14, § 27, att anta kommunförvaltningens
förslag till yttrande till revisionen som sitt eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-02-14, § 27, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionens rapport och kommunstyrelsen yttrande antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-02-14, § 27
Kommunförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2011-02-02
Revisionens granskningsrapport, daterad 2010-12-17
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C):
Revisionens rapport och kommunstyrelsen yttrande noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•
Justerandes sign

Revisionens rapport och kommunstyrelsen yttrande noteras.
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Dnr 183-2010

Införande av lagen om valfrihet inom hemtjänst och delegerad
hemsjukvård
Sammanfattning
Svalövs kommun beslutade i Budget 2007 Plan 2008-2009 att införa brukarbaserat
ersättningssystem inom bland annat äldreomsorgen. Därtill skulle metoder och
modeller arbetas fram för hur kommunen skulle kunna tillgodose invånarnas behov
av ökat individuellt inflytande och valmöjligheter.
Den 1 januari 2009 trädde Lag (2008:962) om valfrihetssystem i kraft. Lagen är ett
alternativ till Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och ger kommunerna
möjligheten och ramarna till att införa ett valfrihetssystem inom vård och omsorg
utan att behöva tillämpa offentlig upphandling.
Svalövs kommun beslutade i Budget 2010 Plan 2011-2012 att under budgetåret
införa ett system som skulle öka vårdtagarnas inflytande över val av vård- och
omsorgsinsats. Kommunen har valt att inleda processen med att införa valfrihet
inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård.
Under sommaren 2010 tillsattes en projektgrupp som har arbetat med att ta fram ett
förslag till förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för godkännande av
externa utförare av hemtjänst och delegerad hemsjukvård. Därtill har gruppen
arbetat med att ta fram ett förslag till brukarbaserat ersättningssystem samt även
sett över de avgifter som brukarna betalar till Svalövs kommun vid utförande av
hemtjänstinsatser. Kopplat till projektet har det funnits en politisk styrgrupp som
bestått av presidierna i kommunstyrelsen, välfärdsberedningen och
välfärdsutskottet.
Förfrågningsunderlaget
Kraven i förfrågningsunderlaget har tagits fram med utgångspunkt från de krav
som gäller på hemvården i Svalövs kommun och de resultat som olika nationella
och lokala brukarundersökningar visat. Därtill har jämförelse gjorts med andra
kommuner samt kontroll skett mot de rapporter och utvärderingar som gjorts av
valfrihetssystemet i landet.
Bilagor
Syftet med bilagorna till förfrågningsunderlaget är att i tillämpliga delar ge
ytterligare information till de krav som framgår av underlaget. De är inte av sådan
principiell beskaffenhet att dessa ska antas av kommunfullmäktige.
Ersättningssystem
Ersättningssystemet innebär att utförarna får betalt per timme som de är hos
brukarna. Ersättningen är beräknad utifrån Svalövs kommuns hemvårds budget (ca
18 mkr), antal anställda timmar per år (ca 80 800 h) och hur stor procent av dessa
som hemvården är hos brukarna (ca 60 %). I timersättningen är kringkostnader
Justerandes sign
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såsom administration, utbildning, körtider, lokaler, förbrukningsmaterial m.m.
inräknat.
Skillnaden på taxan för serviceinsatser och omvårdnadsinsatser är beräknad utifrån
att det krävs olika kompetenser för de olika insatstyperna. Genomsnittslönerna för
servicepersonal och omvårdnadspersonal skiljer sig med ca 30 %, vilket ligger till
grund för skillnaden på service och omvårdnadstaxorna.
Avgiftssystem
Nuvarande avgiftssystem för hemtjänst är indelat i tre nivåer.
Insatser var 14:e dag: 560 kr/mån
Insatser 1-2 gånger per vecka: 1 136 kr/mån
Insatser 3 gånger per vecka eller mer: 1 696 kr/mån.
Projektgruppens förslag är att införa timtaxa istället för nivåer, se bilagd blankett
”Avgifter för vård och omsorg 2012” rubrik ”Om du har hemtjänst”. Anledningen
härtill är att få en koppling till utförarnas ersättningssystem och att avgiftssystemet
därmed blir en del av kostnadskontrollen i det brukarbaserade ersättningssystemet.
Den lägre taxan för omvårdnadsinsatser bygger på tanken att kostnaden inte ska
vara avgörande för brukaren när denne ansöker om insatser.
Ekonomisk uppföljning
När Svalövs kommun inför brukarbaserat ersättningssystem och valfrihetssystem
kommer det att medföra ett ökat behov av resurser för kostnadsuppföljning. Till
exempel måste inkomna fakturor kontrolleras och följas upp gentemot planerade
hemtjänstinsatser, vilket är ett nytt arbetsmoment i förhållande till det
anslagsfinansierade ersättningssystemet.
Beräkning och förslag läggs fram i samband med ärendet om kompletteringsbudget
senare i vår.
Digitalt nyckelhanteringssystem
Beslut har fattats att införa digitalt nyckelhanteringssystem. Idag får hemvården i
Svalövs kommun nycklar av brukarna för att kunna öppna deras dörrar. Detta
system har länge ansetts otillfredsställande. Till exempel kan nycklar försvinna och
då riskerar brukarna att deras hemförsäkring inte gäller vid inbrott. Vidare är det
tidskrävande att åka till Kvarnhuset för att hämta nycklar vid fall av trygghetslarm
och du befinner dig långt från tätorten. Vid användning av ett digitalt
nyckelhanteringssystem fästs en dosa, utan åverkan, på dörren. Sedan kan man med
hjälp av mobiltelefon med bluetooth, rätt programvara och rätt behörighet öppna
dörren. Systemet innebär också att man kan styra vilka användare som ska ha
behörighet till vilka dörrar och under vilka tider. När Svalövs kommun inför
valfrihetssystem och avtal tecknas med externa utförare är det för brukarna så väl
som för verksamheten nödvändigt att övergå till digitalt nyckelhanteringssystem.
Beräkning och förslag läggs fram i samband med ärendet om kompletteringsbudget
senare i vår.
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Information
Projektgruppen har, dels löpande, dels vid behov, informerat berörda
personalgrupper, representanter från näringslivet genom FöretagsAlliansen samt
intresseorganisationer (exempelvis PRO).
MBL-förhandling har genomförts avseende föreslaget förfrågningsunderlag.
Den 12 januari 2011 hölls ett informationsmöte för förtroendevalda politiker i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och välfärdsberedningen.
Det konstaterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-14 att parterna inte
var överens, och att MBL-förhandlingen enl § 11 avslutats 2011-02-10.
Kommunstyrelsen fattade 2011-02-14, § 28, följande beslut: Informationen noteras.
Kommunstyrelsen fattade 2010-02-28, § 40, följande beslut: Blankett ”Riktlinjer
utifrån begreppet skälig levnadsnivå vid biståndsprövning av serviceinsatser i
Svalövs kommun”, daterad 2010-11-15, antas. Brukarbaserat ersättningssystem
införs för Svalövs kommuns hemvård i egen regi från och med 1 mars 2011.
Kommunförvaltningen uppdras utreda och skyndsamt komma med förslag till
förenklad handläggning/biståndsbedömning för trygghetslarm.
Kommunstyrelsen föreslog 2010-02-28, § 40, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: Föreslaget ersättningssystem, enligt förfrågningsunderlag kapitel 5 och
punkten 6.2.14, antas. Förfrågningsunderlag, exklusive bilagor, avseende hemtjänst
och delegerad hemsjukvård antas. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om
ändringar i förfrågningsunderlaget som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen. Avgiftssystemet, enligt bilaga, antas och
införs från och med 1 augusti 2011. Valfrihetssystem inom hemtjänst och
delegerad hemsjukvård införs i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-28, § 40
Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-14, § 28
Protokoll från MBL-förhandling enl § 11, 2011-01-27 och 2011-02-10
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-02-02
Bilagor
Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-17, § 1
Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-15, § 53
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C), Patrik
Wilhelmsson (KD), Charlotte Wachtmeister (M), Fredrik Jönsson (C), Hjördis
Nilsson (FP) och Lennart Pettersson (C): Föreslaget ersättningssystem, enligt
förfrågningsunderlag kapitel 5 och punkten 6.2.14, antas. Förfrågningsunderlag,
exklusive bilagor, avseende hemtjänst och delegerad hemsjukvård antas.
Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om ändringar i förfrågningsunderlaget som
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.
Justerandes sign
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Avgiftssystemet, enligt bilaga, antas och införs från och med 1 augusti 2011.
Valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård införs i Svalövs
kommun från och med den 1 augusti 2011.
Jenny A Wenhammar (MP), Ingrid Ekström (SD) och Rolf Jonsson (MP):
Förfrågningsunderlaget skall innehålla krav på meddelarfrihet.
Ingrid Ekström (SD): Vad gäller kravet på kollektivavtal, skall detta formuleras
som ”svenskt kollektivavtal”.
Charlotte Wachtmeister (M): Avslag på Jenny A Wenhammars m fl och Ingrid
Ekströms yrkanden.
I ärendet yttrade sig vidare Pernilla Ekelund (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jenny Wenhammars m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms yrkande, och finner att
kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Föreslaget ersättningssystem, enligt förfrågningsunderlag kapitel 5 och
punkten 6.2.14, antas.

•

Förfrågningsunderlag, exklusive bilagor, avseende hemtjänst och delegerad
hemsjukvård antas.

•

Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om ändringar i förfrågningsunderlaget
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.

•

Avgiftssystemet, enligt bilaga, antas och införs från och med 1 augusti
2011.

•

Valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård införs i
Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011.

Icke deltagande i beslut
Ulla Wallin (S) och Knud Nörrelökke (V) deltar ej i beslutet.
Reservationer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Emil Fennstam (SD), Ingrid Ekström (SD), Jenny A Wenhammar (MP), Marjorie
Nilsson (SD), Axel Ebbe Nilsson (SD), Rolf Jonsson (MP) och Anders Nilsson
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jenny A Wenhammars m fl
yrkande.
Emil Fennstam (SD), Ingrid Ekström (SD), Marjorie Nilsson (SD), Axel Ebbe
Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ingrid Ekströms yrkande.
Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, AAFR, LWG)

Ajournering 21.20 – 21.40

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 94-2011

Revidering av vård- och omsorgsbudget 2011
Sammanfattning
I samband med arbetet med att ta fram förutsättningar för införandet av ett
brukarbaserat ersättningssystem inom hemvården enligt lagen om valfrihet har
budgeten för vård och omsorg 2011 reviderats.
Revideringen, enligt bilaga, har bl a inneburit att kostnader som kan hänföras till
funktioner som måste finnas oavsett om insatserna utförs av egen eller extern regi,
som avgiftshantering, IT-system och systemadministration inom hemvården, har
tydliggjorts. Dessa kostnader har exkluderats från den timersättning som beräknats
för service och omvårdnadsinsatserna och föreslås bli anslagsfinansierade.
I samband med ovanstående revidering har även verksamhetscheferna fått
möjlighet att ytterligare diskutera och fördela kostnader som tidigare var
gemensamma och belastade ett centralt ansvar för hela vård- och
omsorgsverksamheten.
Budgeten och den brukarbaserade ersättningen är också korrigerad utifrån
löneökningar 2010 med utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut i januari.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-02-14, § 30, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: Brukarbaserad ersättning fastställes enligt följande: a) 416 342 kr
per plats i särskilt boende, b) 554 813 kr per plats i särskild boende med
demensinriktning samt c) en ersättning på 2 120 kr per vårddygn för
korttidsboende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-02-14, § 30
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-01-31
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Brukarbaserad ersättning fastställes enligt följande:
a) 416 342 kr per plats i särskilt boende,
b) 554 813 kr per plats i särskild boende med demensinriktning samt
c) en ersättning på 2 120 kr per vårddygn för korttidsboende.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-28

Kommunfullmäktiges beslut
•

Brukarbaserad ersättning fastställes enligt följande:
a) 416 342 kr per plats i särskilt boende,
b) 554 813 kr per plats i särskild boende med demensinriktning samt
c) en ersättning på 2 120 kr per vårddygn för korttidsboende.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, KET, JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

20
(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-28

§ 32

Sida

21
(27)

Dnr 376-2009

Upprättande av lägenhetsregister
Sammanfattning
Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges samtliga
bostadslägenheter. Registret innehåller grundläggande information om alla
lägenheter, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Registret
används för bland annat folkbokföring och framställning av statistik.
Lägenhetsregistret upprättades i Svalövs kommun den 1 maj 2010. Kommunen är
ansvarig för ajourhållning av registret och ska göra ändringar och kompletteringar i
registret, exempelvis när befintliga lägenheter ändras eller försvinner och då nya
lägenheter kommer till.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ansvara för hantering av ärenden
enligt 10-11 §§ Lagen om lägenhetsregister. Med anledning av detta föreslås
ändringar i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen kan sedan välja att
delegera vissa typer av beslut till ett utskott, en förtroendevald eller tjänsteman.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-02-14, § 32, kommunfullmäktige att fatta följande
beslut: Kommunstyrelsens reglemente § 4 kompletteras med följande tillägg:
Besluta i ärenden om fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer
enligt 10-11 §§ Lagen om lägenhetsregister (2006:378).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-02-14, § 32
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-01-25, § 6
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-12-09.
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, daterad 2010-04-27.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Kommunstyrelsens reglemente § 4 kompletteras med
följande tillägg:
- Besluta i ärenden om fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer
enligt 10-11 §§ Lagen om lägenhetsregister (2006:378)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
•
Justerandes sign

Kommunstyrelsens reglemente § 4 kompletteras med följande tillägg:
Utdragsbestyrkande
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- Besluta i ärenden om fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer
enligt 10-11 §§ Lagen om lägenhetsregister (2006:378)
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, MAN, MAPA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 870-2010

Motion, Barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning
Christer Laurell (C) har lämnat in en motion om införande av barnomsorg på
obekväm arbetstid.
I motionen lämnas förslag till hur barnomsorgen kan utvecklas till att även
innefatta barnomsorg för de barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid. Det
föreslås att kommunen snarast inför barnomsorg för de föräldrar som inte har
arbetstid på ”ordinarie tid”.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-29 bordlades ärendet p.g.a.
tidsbrist. Christer Laurell (C) presenterade motionen vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2010-12-20 i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.
Motionen överlämnades då till kommunstyrelsen för handläggning.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för yttrande. Nu föreligger förslag
till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse.
Kommunstyrelsen fattade 2011-02-14, § 35, följande beslut: Kommunstyrelsens
ordförandes förslag till yttrande över motionen antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-02-14, § 35, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-02-14, § 35
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, daterat
2011-01-12
Remittering av motionen 2010-12-27
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-20, § 159
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29, § 140
Christer Laurells (C) motion, daterad 2010-11-15.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Lennart Pettersson (C): Motionen
anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande.
I ärendet yttrade sig vidare Christer Laurell (C) och Fredrik Jönsson (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (MAPA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 136-2011

Motion, Överenskommelse mellan Svalövs kommun och den
idéburna sektorn
Sammanfattning
Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion om överenskommelse mellan
Svalövs kommun och den idéburna sektorn.
I motionen lämnas förslag till att teckna en överenskommelse mellan Svalövs
kommun och den idéburna sektorn som är verksam i kommunen.
Vid sammanträdet presenterade motionären Lennart Pettersson (C) motionen.
Beslutsunderlag
Lennart Petterssons (C) motion, daterad 2011-02-09
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (MAPA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 149-2011

Motion, Earth Hour – Jordens timme
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) och Rolf Jonsson (MP) har lämnat in en motion om
Earth Hour – Jordens timme.
I motionen lämnas förslag till att Svalövs kommun deltar i Earth Hour 2011.
Beslutsunderlag
Jenny A Wenhammar och Rolf Jonssons (MP) motion, daterad 2011-02-14
Vid sammanträdet presenterade motionären Jenny A Wenhammar (MP) motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MAPA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 24-2011

Inkomna ärenden
Länsstyrelsen har 2011-02-15 beslutat att ny ersättare efter Stefan Lilius (KD) skall
vara Karl-Erik Karlsson (KD) samt att ny ledamot efter Paul Miller (MP) skall vara
Madeleine Jakobsson Walderfors (MP). Ny ersättare efter Madeleine Jakobsson
Walderfors (MP) skall vara Lars Olsson (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

