Kommunstyrelsens
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-05

1

Kommunhuset, kl 13.00 – 16.25
Karl-Erik Kruse (S), ordf
Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Annie Carlsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S), § 194
Birgitta Jönsson (S), §§ 195 – 214
Christer Laurell (C), 2:e vice ordf
Ingrid Ekström (SD), tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Anneli Persson (S)
Thomas Löfgren (M)
Kommunchef Fredrik Löfqvist
Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 194 - 209
Adm.chef Michael Andersson
Forts. sid 2)

Utses att justera

Ingrid Ekström

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Staben, 2011-12-06, kl 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Ingrid Ekström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Administration

Underskrift

Margareta Persson
Utdragsbestyrkande

194 - 214
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Ej tjänstgörande ersättare:
Torsten Vigre (M)
Annie Carlsson (S), §§ 195 - 214
Lennart Pettersson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S)
Ann Pettersson (M)
Johanna Hedin (C)
Pernilla Ekelund (FP)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Paul Eklund, stabschef, §§ 194 - 198
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig
Lars Wästberg, produktionschef
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef
Lena Hansson, rektor
VD Jonny Meerwald, LSR, § 194
Rektor Hans Larsson, § 194
Rektor Ann-Margret Nordbeck, § 194
Rektor Roland Tufvesson, § 194
VD Bo Gripsten, AB SvalövsLokaler, § 194
Fastighetschef Nils-Ingvar Ekholm, AB SvalövsLokaler, § 194
Björn Svensson, verksamhetschef fritid
Mari-Anne Kristiansson, ekonom
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§ 194

Information
Informationsansvarig Inga-Lill Olsson informerar om:
a) Varumärke och grafisk profil för Svalövs kommun (Dnr 1111-2011)
b) E-tjänster för barnomsorg på webben
VD Jonny Meerwald, LSR, informerar om:
a) Reviderad avfallsplan för Svalövs kommun och Landskrona stad (Dnr 6192009)
Produktionschef Lars Wästberg, rektor Hans Larsson, rektor Ann-Margret
Nordbeck, rektor Roland Tufvesson samt VD Bo Gripsten och fastighetschef NilsIngvar Ekholm, AB SvalövsLokaler, informerar om:
a) Ny skola i Svalöv (Dnr 529-2009)
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om:
a) Prel befolkningsstatistik per 2011-09-30 (Dnr 248-2011)
b) Befolkningsförändringar januari-september 2011 (Dnr 248-2011)
c) Utredningsbetänkande: Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet
(Dnr 844-2011)
Ordförande Karl-Erik Kruse informerar om:
a) Skrivelse angående konstverk (ko av järnskrot) i Teckomatorp (Dnr 977-2011)
b) Förslag till oförändrad renhållningstaxa 2012 (Dnr 22-2010)
c) Extra kommunstyrelsesammanträde 2011-12-19, prel kl 17.30
Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:
a) Första intrycken av Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Ajournering 15.00 – 15.15
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§ 195

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-10-03
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-10-24
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-11-14
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-09-28
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-10-26
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-11-21
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-09-13
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-10-18
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-11-08
Protokoll från gymnasieutskottet 2011-09-21
Protokoll från gymnasieutskottet 2011-11-09
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2011-09-20 (offentlig del)
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2011-10-25 (offentlig del)
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2011-11-15 (offentlig del)
Protokoll från AB SvalövsBostäder 2011-10-19
Protokoll från AB SvalövsLokaler 2011-10-19
Protokoll från styrelsemöte i Söderåsens miljöförbund 2011-08-30
Protokoll från styrelsemöte i Söderåsens miljöförbund 2011-10-04
Protokoll från styrelsemöte i Söderåsens Miljöförbund 2011-11-08
Protokoll från samråd medlemskommuner i Söderåsens miljöförbund 2011-04-26
Protokoll från samråd medlemskommuner i Söderåsens Miljöförbund 2011-10-18
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2011-08-29
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2011-09-26
Protokoll från styrelsemöte i Landskrona-Svalöv Renhållning AB 2011-09-20
Protokoll från styrelsemöte i Landskrona-Svalöv Renhållning AB 2011-10-31
Protokoll från Skåne Nordväst samarbetskommitténs sammanträde 2011-09-09
Mötesanteckningar från Sydvatten AB ägarträff 2011-10-25 (rev. 2011-11-08)
Minnesanteckningar från styrgruppen för Söderåstrafiken 2011-10-11 (del 1 och 2)
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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Dnr 364-2011

Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per 2011-10-31
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för kommunen
per den 31 oktober 2011.
Uppföljningen prognostiserar ett resultat för 2011 på + 900 000 kr, att jämföra med
budgeten som ligger på + 2,7 miljoner kr.
Kraftiga överskridanden av budget prognostiseras för de skattefinansierade
verksamheterna grundskola, gymnasieskola och LSS samt för den
avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Överskott förutsätts uppstå för anslaget för
strategisk reserv, som förbrukas endast till en liten del, och för IFO.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2011-10-31, daterad 2011-11-23.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP):
Välfärdsutskottet påminns om uppdraget att vidta åtgärder för att hålla given ram
för verksamheterna fritid och kultur. Välfärdsutskottet påminns om uppdraget att
vidta åtgärder för att minimera befarat underskott för LSS-verksamheten.
Myndighetsutskottet välfärd påminns om uppdraget att vidta åtgärder för att
minimera befarat underskott avseende barn i behov av särskilt stöd. Informationen
noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign

•

Välfärdsutskottet påminns om uppdraget att vidta åtgärder för att hålla
given ram för verksamheterna fritid och kultur.

•

Välfärdsutskottet påminns om uppdraget att vidta åtgärder för att minimera
befarat underskott för LSS-verksamheten.

•

Myndighetsutskottet välfärd påminns om uppdraget att vidta åtgärder för att
minimera befarat underskott avseende barn i behov av särskilt stöd.

•

Informationen noteras.
Utdragsbestyrkande
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Kommunchefen samt ledningsgruppen
Kommunförvaltningen (AAN, EMTO, JEGN, MEKN, KALN)
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Dnr 1055-2011

Bidragsbelopp till fristående verksamhet inom barnomsorg och
grundskola verksamhetsåret 2012
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2011 om strategisk budget för år 2012-2014
och den 7 november 2011 antog kommunstyrelsen nämndsbudget för
kommunstyrelsen år 2012. I och med dessa beslut fastställdes det brukarbaserade
ersättningssystemet för pedagogisk verksamhet år 2012.
Från det belopp per barn/elev som antogs i kommunfullmäktige har
kommunstyrelsen gjort avdrag för att samla resurser för verksamheter som faller
under benämningen tilläggsbelopp.
Enligt regler som gäller från den 1 januari 2010 för bidrag till fristående enheter
ska det belopp som den egna kommunala verksamheten erhåller per barn/elev
nedjusteras med den budgeterade administrationskostnaden i den egna kommunala
verksamheten och istället ersättas med 3 % av grundbeloppet. Utöver detta ska
även den fristående verksamheten kompenseras för mervärdesskatt om 6 %.
Kommunförvaltningen har sammanställt de bidragsbelopp som föreslås utgå till
fristående verksamhet per barn/elev (se skrivelse 2011-11-10, bilaga 1) samt de
avdrag som kommunstyrelsen har gjort i nämndsbudgeten (se skrivelse 2011-1110, bilaga 2).
Som exempel ur förslaget kan följande grundbelopp nämnas för barn i fristående
förskola/skola inom kommunen: barn i fristående förskola (97 603 kr), barn i
fristående grundskola F-6 (67 998 kr), barn i fristående grundskola 7-9 (82 501 kr).
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef
Kerstin Lingebrant.
Beslutsunderlag
Skrivelse med bilaga ang bidragsbelopp, daterad 2011-11-10.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M): Bidragsbelopp för fristående verksamhet inom
barnomsorg och grundskola år 2012 fastställs enligt bilaga 1 i skrivelse daterad
2011-11-10.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
•

Bidragsbelopp för fristående verksamhet inom barnomsorg och grundskola
år 2012 fastställs enligt bilaga 1 i skrivelse daterad 2011-11-10.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, JEGN)

Justerandes sign
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Dnr 1066-2011

Verksamhetsområde för kommunalt dricks-, spill-, och dagvatten
Sammanfattning
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) har tagit fram ett
reviderat förslag till verksamhetsområde för kommunalt VA. Bakgrunden är
att verksamhetsområdena för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska
uppdateras enligt lagen. Verksamhetsområden för dagvatten gata och
dagvatten fastighet behöver dessutom fastställas inför ett ev. beslut om
dagvattentaxa inom kommunen.
Verksamhetsområdet enligt förslaget motsvarar de områden där kommunen i
dagsläget tillhandahåller vatten- och/eller avloppstjänster samt två framtida
exploateringsområden.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade på sammanträde 2011-11-16,
§ 143, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Tommy
Samuelsson.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse för NSVA, daterad 2011-11-24.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-11-16, § 143.
Yrkande
Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP) och Christer Laurells (C)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till verksamhetsområde, daterat
2011-11-24, fastställs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Förslag till verksamhetsområde, daterat 2011-11-24, fastställs.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, EMTO, BRG)
NSVA

Justerandes sign
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Dnr 856-2011

VA-taxa för Svalövs kommun
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2010-11-17, § 106, bl a att ge
kommunförvaltningen i uppdrag att komma med förslag till en taxa from 2012 som
bättre motsvarar kostnaderna för vatten- respektive avloppsverksamhet samt förslag
till en separat dagvattentaxa.
Med anledning av detta samt av den nya lagen om allmänna vattentjänster har
kommunförvaltningen i samarbete med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
(NSVA) utarbetat nytt förslag till VA-taxa. Förslaget följer i stort sett Svenskt
Vattens grundförslag.
Anläggningsavgifterna (taxebilaga 1) är baserade på indextalet för maj 2011 i
Entreprenadindex. När detta index ändras, har kommunstyrelsen enligt
taxeförslaget rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
Brukningsavgifterna (taxebilaga 2 och 3) är baserade på indextalet för maj 2011 i
konsumentprisindex. När detta index ändras, har kommunstyrelsen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade på sammanträde 2011-11-16,
§ 143, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-11-16, § 143.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-23.
Förslag till VA-taxa inkl bilagor, daterad 2011-11-23.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Tommy
Samuelsson.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Christer Laurells (C) och
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till VA-taxa,
daterat 2011-11-23, antas att gälla fr o m 2012-01-01. Beslutanderätten avseende
reglering av avgifterna enligt förändrat entreprenad- resp. konsumentprisindex
delegeras till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Förslag till VA-taxa, daterat 2011-11-23, antas att gälla fr o m 2012-01-01.

•

Beslutanderätten avseende reglering av avgifterna enligt förändrat
entreprenad- resp. konsumentprisindex delegeras till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)
NSVA

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1021-2011

Uthyrningstaxor i gymnastiksalar och idrottshallar 2012
Sammanfattning
Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och idrottshallar har inte justerats sedan 2009
och det är därför nödvändigt att göra en höjning motsvarande
inflationsuppräkningen sen dess. Det innebär att taxorna bör höjas med
motsvarande 5 % inför 2012.
Det har också förekommit förfrågningar från privata företag att hyra timmar i
idrottshallarna för kommersiell verksamhet. Kommunförvaltningen bedömer att det
inte är rimligt att kommunen ska subventionera kostnaden för privat verksamhet
varför ytterligare ett steg bör läggas till i taxan, som motsvarar genomsnittet av
kommunens faktiska lokalkostnad. I denna taxa kan också skolor, förutom den
kommunala grundskolan, räknas in eftersom det i skolpengen ingår lokalkostnader.
Ideella föreningar i kommunen har fortsatt nolltaxa, vilket innebär att de disponerar
lokalerna kostnadsfritt.
Nuvarande taxa för privatpersoner
Gymnastiksalar: 70 kr/timme
Idrottshallar: 120 kr/timme

Föreslagen taxa
74 kr/timme
126 kr/timme

Ny taxa för företag, privat verksamhet, kommersiella arrangemang samt för skolor
utöver kommunal grundskola
Gymnastiksalar: 115 kr/timme
Idrottshallar: 200 kr/timme
Välfärdsutskottet föreslog 2011-11-08, § 53, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och
idrottshallar för 2012 fastställs enligt kommunförvaltningens förslagsskrivelse,
daterad 2011-11-01. Kommunförvaltningen uppdras att årligen räkna upp
uthyrningstaxorna med motsvarande inflationsuppräkning kopplat till de
kommunala budgetförutsättningarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-12-02
Välfärdsutskottets protokoll 2011-11-08, § 53.
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-01
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av verksamhetschef Björn Svensson.
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik Kruses (S) och
Agnetha Perssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Uthyrningstaxorna i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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gymnastiksalar och idrottshallar för 2012 fastställs enligt kommunförvaltningens
förslagsskrivelse, daterad 2011-11-01. Kommunförvaltningen uppdras att årligen
räkna upp uthyrningstaxorna med motsvarande inflationsuppräkning kopplat till de
kommunala budgetförutsättningarna. Kommunförvaltningens skrivelse daterad
2011-12-02 noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och idrottshallar för 2012 fastställs
enligt kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-01.

•

Kommunförvaltningen uppdras att årligen räkna upp uthyrningstaxorna
med motsvarande inflationsuppräkning kopplat till de kommunala
budgetförutsättningarna.

•

Kommunförvaltningens skrivelse daterad 2011-12-02 noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, KALN, JEGN, BRG)

Justerandes sign
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Dnr 1054-2011

Firmateckning för kommunens in- och utbetalningar
Sammanfattning
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen korrigerar gällande beslut om
firmateckning för in- och utbetalningar. Förslaget föranleds av
personalförändringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-04.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-16, § 91.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2011-05-16, § 91,
bemyndigas Jan Bengtsson, Annika Andersson, Eva Kronkvist, Josefine Freij,
Elham Tizno, Mari-Anne Kristensen, Lena Nilsson och Ingela Kilemar Olsson att
två i förening underteckna kommunens egna checkar samt verkställa underskrift för
uttag på kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande checkar samt
erhålla bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar, postanvisningar och
utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan
ska sättas in på kommunens bankkonto. Annika Andersson, Lena Nilsson, Ingela
Kilemar Olsson och Eva Kronkvist bemyndigas att var för sig kvittera upptagna
avgifter enligt särskild längd eller liknande samt postförskott ävensom övriga
kontanta inbetalningar under förutsättningar att i fortlöpande följd numrerade
reversalblanketter används. Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2011-12-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign

•

Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2011-05-16, § 91, bemyndigas
Jan Bengtsson, Annika Andersson, Eva Kronkvist, Josefine Freij, Elham
Tizno, Mari-Anne Kristensen, Lena Nilsson och Ingela Kilemar Olsson att
två i förening underteckna kommunens egna checkar samt verkställa
underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid antecknas att
främmande checkar samt erhålla bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar,
postanvisningar och utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas
som betalningsmedel utan ska sättas in på kommunens bankkonto.

•

Annika Andersson, Lena Nilsson, Ingela Kilemar Olsson och Eva
Kronkvist bemyndigas att var för sig kvittera upptagna avgifter enligt
särskild längd eller liknande samt postförskott ävensom övriga kontanta
Utdragsbestyrkande
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inbetalningar under förutsättningar att i fortlöpande följd numrerade
reversalblanketter används.
•

Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2011-12-01.

Expediering:
Kommunförvaltningen (samtliga berörda)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr 384-2006

Ansökan om kommunal borgen avs nybyggnation,
Södra Svalöv 6:178
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-23, § 68, att teckna borgen för
nytecknande av lån på 20 miljoner kr för nybyggnation av fastigheten Svalöv Södra
Svalöv 6:178.
Borgensåtagandet tidsbegränsades till fem från det att lånet lyftes.
Borgensåtagandet ska omprövas före det att tidsperioden på fem år löpt ut.
Kommunfullmäktige har därefter beslutat om en ramborgen för AB
SvalövsBostäder på totalt 220 miljoner kr (KF 2011-02-14, § 24).
Ovan angivna borgensåtagande ryms inom angiven ramborgen enligt uppgift från
AB SvalövsBostäder.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-04.
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:
Kommunfullmäktige (JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-05
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Dnr 221-2009

Sju strategier för en kort- och långsiktigt hållbar ekonomisk och
kvalitetsmässigt god utveckling för de kommunalt finansierade
verksamheterna för kommuninvånare, besökare och företag i
Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2009-08-17, § 104, beslut om sju strategier för att kort
och långsiktigt säkra en god ekonomisk och kvalitetsmässig utveckling av de
kommunala verksamheterna.
Kommunstyrelsens fattade 2011-06-07, § 117, beslut om att ge ekonomi- och
personalutskottet i uppdrag att prioritera fördjupade utredningar med anledning av
kommunstyrelsens beslut i Sju strategier och att redovisa resultatet till
kommunstyrelsen i december 2011.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2011-10-03, § 36, följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras att sammanställa en uppföljningsrapport med
anledning av kommunstyrelsens beslut i Sju strategier. Uppdraget återrapporteras i
ekonomi- och personalutskottet i november för återrapportering i kommunstyrelsen
i december 2011.
Kommunförvaltningen har nu tagit fram en uppföljningsrapport, där respektive
strategi följs upp.
Ekonomi- och personalutskottet har under beredningen av ärendet fattat beslut om
att uppdra åt kommunförvaltningen att återkomma med förslag till beslut om vilka
strategier som kan avslutas (2011-11-14, § 49).
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-11-01, § 36, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Rapporten noteras.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens uppföljning, daterad 2011-11-01
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-03, § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07 § 117
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP): Rapporten noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

Kommunstyrelsens beslut
•

Rapporten noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK, JBN, KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Dnr 42-2011

Plattform för kreativitet och innovation inom förvaltningen
Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2011-03-14, § 45, följande beslut: Inriktningen i
plattform för kreativitet och innovation inom förvaltningen Svalövs kommun
godkänns. Förvaltningen uppdras att arbeta fram riktlinjer för genomförande av
kreativitets- och innovationssystem.
Ärendet har under hösten 2011 ytterligare diskuterats i ledningsgruppen.
Förvaltningen konstaterar att ett system som det föreslagna kräver ett omfattande
arbete för att implementeras och utvecklas inom hela organisationen, och det kan
därför finnas skäl att omvärdera beslutet. Enligt förvaltningen bör hela
organisationen, i vardagen uppmuntra till idéer och utveckling av verksamheten. I
allas uppdrag ingår att ständigt utveckla arbetssätt och metoder, och forum för detta
är och ska vara det dagliga samtalet och verksamhets- och APT-möten på de olika
arbetsställena.
Uppmuntran för initiativ till förbättringar måste kunna ske på ett enkelt, flexibelt
och situationsanpassat sätt, samt genom uppmuntran i form av möjligheter till
kompetensutveckling, utveckling av arbetsuppgifter/uppdrag och genom
individuell lönesättning. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens beslut
om ett särskilt, strukturerat system för belöning för idéer omprövas.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-01
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-03-14 § 45
Kommunchef Fredrik Löfqvist lämnar en redogörelse vid sammanträdet.
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer
Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD): Kommunstyrelsens beslut 2011-03-14, § 45,
upphävs och uppdraget till kommunförvaltningen avskrivs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•
Justerandes sign

Kommunstyrelsens beslut 2011-03-14, § 45, upphävs och uppdraget till
kommunförvaltningen avskrivs.
Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-05
Expediering:
Kommunchefen samt ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 897-2011

Översyn av kommunens hyresavtal
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 117 att ge ekonomi- och
personalutskottet i uppdrag att samordna översynen av kommunens hyresavtal och
att redovisa resultatet till kommunstyrelsen i december 2011.
Ekonomi- och personalutskottet beslutade 2011-10-03 § 37 att uppdra åt
kommunförvaltningen att sammanställa en rapport över kommunens interna och
externa hyresavtal.
Kommunförvaltningen har nu tagit fram en förteckning som redovisar de olika
hyresavtalen.
Svalövs kommun har en arbetsgrupp kallad Team Lokalplanering med
representanter för de olika verksamheterna och SVABO/SVALO. Denna grupp har
till uppgift att verka för ett rationellt utnyttjande av lokaler i kommunen och
koncernen. Gruppen kommer även i fortsättningen att uppdatera förteckningen
samt utnyttja informationen och uppgifterna i detta arbete. Något kompletterande
förslag till beslut utöver vad som redan gäller föreslås därför inte.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2011-10-03, § 37, följande beslut:
Informationen noteras.
Beslutsunderlag
Bilaga, Förteckning över hyrda lokaler i oktober 2011
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-02
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-03 § 37
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07 § 117
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (Team Lokalplanering gnm JBN)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-05
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Dnr 982-2011

Organisation Svalöfs gymnasium 2012-2013
Sammanfattning
Huvudmannaskapet för Svalöfs gymnasium övergick till Svalövs kommun 201107-01 efter att Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund hade upplösts.
Från samma dag ingår Svalövs kommun i Samverkansavtal för gymnasieskola i
Skåne och Samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne Nordväst. Tidigare har
Lanskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund undertecknat avtalen.
Det första avtalet syftar till att möjliggöra för sökande elever i åk 1 att få sitt
förstahandsval av program och skola tillgodosett samt att fritt få välja mellan de
program som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagen i första hand.
Avtalet inom Skåne Nordväst har därutöver formulerat syftet att utbildningar som
bedöms som strategiskt viktiga för regionens utveckling kan stödjas och utvecklas
gemensamt. Kommunerna i Skåne NV strävar efter att ha ett utbud som är anpassat
efter näringslivets behov och elevernas önskemål. För att denna samverkan ska
fungera krävs att respektive kommun fattar beslut om utbud och antalet platser i
mars/april året före aktuellt läsår.
Skollagen 16 kap 12 § förskriver att kommunen ska besluta om program och
inriktningsgaranti.
Gymnasieutskottet föreslog 2011-11-09, § 19, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Föreslagen organisation för nationella program och inriktningar på Svalöfs
gymnasium för läsåret 2012-2013 godkänns.
Beslutsunderlag
Gymnasieutskottets protokoll 2011-11-09, § 19.
Förslagsskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och
verksamhetschef/rektor Svalöfs gymnasium Lena Hansson, daterad 2011-10-19
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef Kerstin
Lingebrant.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och
Torbjörn Ekelund (FP): Föreslagen organisation för nationella program och
inriktningar på Svalöfs gymnasium för läsåret 2012-2013 godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens beslut
•

Föreslagen organisation för nationella program och inriktningar på Svalöfs
gymnasium för läsåret 2012-2013 godkänns.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, LAHN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05

§ 207

Sida

24
(36)

Dnr 529-2009

Ersättningslokaler för elever på Centralskolan under
ombyggnadstiden
Sammanfattning
Välfärdsutskottet beslutade 2011-09-13, § 42, att anhålla 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, § 178, att återremittera ärendet till
välfärdsutskottet.
Kommunförvaltningen beskriver i en skrivelse att parallellt med att ärendet var på
väg till kommunstyrelsen pågick diskussioner med SvalövsLokaler AB om en
hyresreduktion för Centralskolan under ombyggnadstiden. Denna förhandling
resulterade senare i en hyresnedsättning som gör att blir kostnaden för de inhyrda
paviljongerna ryms inom befintlig budget.
Välfärdsutskottet fattade 2011-10-17, § 178, följande beslut:
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-10-31
Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-17, § 178
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av produktionschef Lars Wästberg.
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 327-2010

Bemanning inom försörjningsstödet i Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2010-05-17, § 101, följande beslut: 350 tkr beviljas för
extra personalresurser inom verksamheten försörjningsstöd under 2010, att
finansieras av kommunstyrelsens särskilda projektmedel.
Kommunstyrelsen fattade därefter 2010-12-06, § 185, följande beslut:
Myndighetsutskottet Välfärd medges förlänga utökning med 1,5 tjänst inom
försörjningsstödsverksamheten under 2011. Tilläggsanslag för ändamålet
behandlas i samband med kompletteringsbudget våren 2011.
I 2012 års budget avseende försörjningsstöd finns 2,25 socialsekreterare
budgeterat. Fram till och med 2008 var det budgeterat 3,0 socialsekreterare. Då
konjunkturen vände 2009 ökade arbetsbelastningen för försörjningsstödet avsevärt.
Antal hushåll med försörjningsstöd är fortfarande hög jämfört med 2008.
Då ärendemängden inte minskat nämnvärt anser förvaltningen att en utökning bör
ske på grundbemanningen med 75 % tjänst tillsvidare till en kostnad av 320 000
kr/år. En bra framförhållning underlättar arbetsmiljön för personalen och
möjligheten till att behålla kompetent personal.
Då arbetsmarknaden inte spås bli bättre utan snarare sämre föreslås även en
förstärkning om 75 % för 2012 tillsättas till en kostnad av 320 000 kr. Utifrån
konjunkturläget och arbetsbelastningen görs en utvärdering om behovet för 2013 i
september 2012.
Myndighetsutskottet Välfärd föreslog 2011-10-25, § 125, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: En tillsvidaretjänst på 75 % socialsekreterare tillsätts. Kostnad 320
000 kr/år. En förstärkning på 75 % socialsekreterare tillsätts under 2012. Kostnad
320 000 kr.
Beslutsunderlag
Myndighetsutskottet Välfärds protokoll 2011-10-25, § 125
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-10-18
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-12-06 § 185
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2010-11-11
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef Kerstin
Lingebrant.
Yrkande
Krister Olsson (S), Thomas Löfgren (M), Charlotte Wachtmeister (M) och
Torbjörn Ekelund (FP): Försörjningsstödsverksamheten medges utökad bemanning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-05
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med 1,5 tjänst under 2012. Tilläggsanslag för ändamålet behandlas i samband med
kompletteringsbudget våren 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Försörjningsstödsverksamheten medges utökad bemanning med 1,5 tjänst
under 2012. Tilläggsanslag för ändamålet behandlas i samband med
kompletteringsbudget våren 2012.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, KET, SHG, JEGN, KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 904-2011

Granskning av barnsomsorgsverksamhet inklusive
fritidsverksamhet
Sammanfattning
Revisorerna i Svalövs kommun har med biträde av Ernst & Young genomfört en
granskning av barnomsorgsverksamheten inklusive fritidsverksamheten.
Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har
tillräcklig uppsikt över barnomsorgs- och fritidsverksamheten och om den bedrivs
på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen fokuserar särskilt på barn i behov av
särskilt stöd.
Kommunförvaltningen har yttrat sig över granskningsrapporten. Yttrandet
behandlas även i myndighetsutskottet välfärd.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-11-08, § 51, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Myndighetsutskottet föreslog 2011-11-15, § 133, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-11-08, § 51, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionsrapporten och
kommunstyrelsens yttrande noteras.
Myndighetsutskottet föreslog 2011-11-15, § 133, kommunstyrelsen föreslå
fullmäktige fatta följande beslut: Revisionsrapporten och kommunstyrelsens
yttrande noteras.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-11-08, § 51.
Myndighetsutskottet välfärds protokoll 2011-11-15, § 133.
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2011-10-26
Skrivelse från revisorerna i Svalövs kommun, daterad 2011-09-21 inklusive rapport
från Ernst & Young
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef Kerstin
Lingebrant och produktionschef Lars Wästberg.
Yrkanden
Krister Olsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och Torbjörn
Ekelund (FP): Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin
egen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Krister Olssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer Laurells (C) och
Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, KET, KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 19-2010

Rutiner för utdelning av Svalövs idrottskrets vandringspriser och
Handikappidrottsstipendiet
Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om Svalövs idrottskrets
vandringspriser och Handikappidrottsstipendiet. Under år 2010 och 2011 har dessa
beslut fattats av kommunstyrelsen, respektive av kommunstyrelsens ordförande på
delegation.
Kommunstyrelsen fattade 2010-05-17, § 99, följande beslut:
Kommunförvaltningen får i uppdrag att se över och föreslå ny ordning för
beslutsfattande vad gäller dessa priser.
Mot bakgrund av den nya politiska organisationen föreslås att priserna respektive
stipendiet, i likhet med Kulturpris, kulturstipendier samt Poppestipendiet, beslutas
av kommunfullmäktige på förslag av välfärdsberedningen. Av praktiska skäl
delegeras beslutanderätten till kommunfullmäktiges ordförande, efter samråd med
kommunfullmäktiges presidium. Utdelning av priserna har hittills skett vid
nationaldagsfirandet.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-10-18, § 47, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Ansvaret för handläggning av och förslag
till beslut avseende Svalövs idrottskrets vandringspriser och
Handikappidrottsstipendiet överförs till välfärdsberedningen från och med 201201-01. Beslutanderätten delegeras till kommunfullmäktiges ordförande, som efter
samråd med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, utser prisrespektive stipendietagare. Formerna för utdelning beslutas av
kommunfullmäktiges ordförande, efter samråd med övriga ledamöter i
kommunfullmäktiges presidium samt välfärdsberedningens presidium.
Bestämmelserna för handikappidrottsstipendiet revideras i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-10-18, § 47.
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-10-10
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-05-17 § 99
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelunds (FP)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Ansvaret för handläggning av och förslag
till beslut avseende Svalövs idrottskrets vandringspriser och
Handikappidrottsstipendiet överförs till välfärdsberedningen från och med 201201-01. Beslutanderätten delegeras till kommunfullmäktiges ordförande, som efter
samråd med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, utser prisrespektive stipendietagare. Formerna för utdelning beslutas av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommunfullmäktiges ordförande, efter samråd med övriga ledamöter i
kommunfullmäktiges presidium samt välfärdsberedningens presidium.
Bestämmelserna för handikappidrottsstipendiet revideras i enlighet med detta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Ansvaret för handläggning av och förslag till beslut avseende Svalövs
idrottskrets vandringspriser och Handikappidrottsstipendiet överförs till
välfärdsberedningen från och med 2012-01-01.

•

Beslutanderätten delegeras till kommunfullmäktiges ordförande, som efter
samråd med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, utser prisrespektive stipendietagare.

•

Formerna för utdelning beslutas av kommunfullmäktiges ordförande, efter
samråd med övriga ledamöter i kommunfullmäktiges presidium samt
välfärdsberedningens presidium.

•

Bestämmelserna för handikappidrottsstipendiet revideras i enlighet med
detta.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, SEAG, MAPA, BRG, BSN)
Ordförande för KF resp VFB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 997-2011

Sammanträdestider år 2012
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina och utskottens sammanträdestider för
2012. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina och beredningarnas
sammanträdestider för 2012.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för
SVABO/SVALO, bygg-, trafik- och räddningsnämnden, Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling, kommunala råd, regionfullmäktige m.m.
Det noteras att möjligheterna att flytta, ställa in eller kalla till ett extra
fullmäktigesammanträde regleras i fullmäktiges arbetsordning.
Förslaget till sammanträdestider har delgivits samtliga utskotts- och
beredningsordföranden för synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 13.3017.00): 16/1, 13/2, 12/3, 10/4, 14/5, 4/6, 13/8, 10/9, 15/10, 5/11, 3/12.
Utöver detta samlas kommunstyrelsen (inkl de ordinarie ledamöter i
ekonomiberedningen som inte ingår i kommunstyrelsen) för heldagsmöten
den 29/2 (bokslutsgenomgång) och den 15/3 (genomgång av
budgetförutsättningar 2013-2015).

Justerandes sign

•

Ekonomi- och personalutskottet sammanträder under 2012 följande dagar
(kl. 15.00-17.00): 30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 30/7, 27/8, 24/9, 22/10,
19/11, 10/12.

•

Gymnasieutskottet sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 14.3016.30): 25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 15/5 (tis), 13/6, 25/7, 22/8, 26/9, 17/10,
14/11, 5/12.

•

Myndighetsutskottet välfärd sammanträder under 2012 följande dagar (kl.
13.30-16.30): 10/1, 7/2, 6/3, 2/4 (mån), 8/5, 29/5, 26/6, 7/8, 4/9, 9/10,
30/10, 27/11, 18/12.

•

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet sammanträder under 2012 följande
dagar (kl. 13.30-16.30): 11/1, 31/1 (fm), 1/3 (tors), 29/3 (tors), 2/5, 23/5,
20/6, 29/8, 3/10, 24/10, 21/11, 12/12.

•

Välfärdsutskottet sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 13.3016.30): 31/1, 28/2, 27/3, 3/5 (tors), 22/5, 19/6, 31/7, 28/8, 2/10, 23/10,
20/11, 11/12.
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden i respektive organ äger rätt att kalla till ett extra sammanträde,
liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
•

Kommunfullmäktige sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 18.3022.30): 30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 27/8, 24/9, 29/10, 19/11, 17/12.

•

Demokratiberedningen sammanträder under 2012 följande dagar (kl 18.3020.30): 16/1, 13/2, 12/3, 10/4, 14/5, 4/6, 13/8, 10/9, 15/10, 12/11, 10/12.

•

Ekonomiberedningen sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 18.3020.30): 23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 21/5, 12/6 (tis), 20/8, 17/9, 22/10, 26/11,
11/12.

•

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen sammanträder under 2012
följande dagar (kl. 18.30-20.30): 9/1, 20/2, 5/3, 2/4, 7/5, 11/6, 3/9, 8/10,
5/11, 3/12.

•

Välfärdsberedningen sammanträder under 2012 följande dagar (kl. 18.3020.30): 6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 11/6, 6/8, 3/9, 8/10, 5/11, 3/12.

•

Ordföranden i respektive beredning äger rätt att kalla till ett extra
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in
ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, MAPA, BRG)
Ordförande i resp organ

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 37-2011

Motion, Parboendegaranti
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion där han föreslår att:
- kommunen tar fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen och inför en
parboendegaranti, d.v.s. att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende även då
den ena parten inte har eget omsorgsbehov
- det inventeras vilka lägenheter i kommunens särskilda boenden som är, eller kan
göras, lämpliga för parboende, samt att
- i den framtida planeringen för särskilt boende ska kommunen beakta behovet av
parboende.
Motionen har remitterats till välfärdsutskottet vars ordförande har yttrat sig.
Ordföranden skriver i sitt yttrande att tillgången till särskilda boendeplatser för
tillfället är högre än behovet i kommunen. Ur platssynpunkt borde det därför för
närvarande inte vara problem att erbjuda en parboendegaranti och det bedöms
heller inte vara det under de närmaste fem till nio åren.
Sedan motionen inkommit har Regeringen aviserat att man har för avsikt att
lagstifta på området. Inom kort skickas ett lagförslag ut på remiss. Ambitionen är
att skriva in en ny paragraf i Socialtjänstlagen som reglerar rätten för par som
varaktigt levt ihop att fortsätta leva ihop även om endast den ena parten har behov
av vård. Det kan vara rimligt att avvakta detta lagstiftningsarbete.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-11-08, § 56
Svar från ordförande i välfärdsutskottet, daterat 2011-10-26
Yttrande över motion från kommunförvaltningen, daterad 2011-05-02
Remittering av motion, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-01-31, § 18
Motion från Patrik Wilhelmsson (KD), daterad 2011-01-12
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Krister
Olsson (S): Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Birgitta Jönssons (S), Karl-Erik Kruses (S), Torbjörn Ekelunds (FP) och Krister
Olssons (S): Motionen anses besvarad med hänvisning till ordförande i
välfärdsutskottets yttrande.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl och Christer
Laurells förslag till beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen
antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
•

Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till ordförande i
välfärdsutskottets yttrande.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) deltar inte i kommunstyrelsens beslut
om antagande av yttrande.
Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens
förslag till beslut i kommunfullmäktige till förmån för Christer Laurells yrkande.

Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (LWG, ANJ, KHO, UDL, KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 92-2011

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2011-11-24.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 459-2011

Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Föreligger förslag till komplettering av kommunstyrelsens delegeringsordning,
vilken innebär att beslut om umgänge med någon annan än förälder delegeras till
myndighetsutskottet välfärd och att beslut om sekretess till skydd för underårig
enskild delegeras till verksamhetschef alt myndighetschef, i enlighet med förslag
daterat 2011-12-02.
Beslutsunderlag
Förslag till komplettering av kommunstyrelsens delegeringsordning, daterad 201112-02
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras på så sätt att beslut om
umgänge med någon annan än förälder delegeras till myndighetsutskottet
välfärd och att beslut om sekretess till skydd för underårig enskild delegeras
till verksamhetschef alt myndighetschef, i enlighet med förslag daterat
2011-12-02.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, BTTG, KALN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

