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Beslutande

Övriga deltagare
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Sida
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1

Kommunhuset, kl. 13.30 – 16.25
Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Annie Carlsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S), ordf
Christer Laurell (C), 2:e vice ordf, §§ 170 - 178
Lennart Pettersson (C), tjg ers för Christer Laurell (C) §§ 179 - 188
Ingrid Ekström (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
Administrativ chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 170 - 187
Se sid 2)

Utses att justera

Thomas Löfgren

Justeringens tid och plats

2012-12-04, kl 13.30, Kommunförvaltningen Staben
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Charlotte Wachtmeister

Justerande

Thomas Löfgren
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-12-03

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Staben

Underskrift

Margareta Persson

Utdragsbestyrkande

170 - 188

SVALÖVS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-03

Ej tjänstgörande ersättare:
Lennart Pettersson (C), §§ 170 - 178
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S)
Ann Pettersson (M)
Anette Hallberg (S), §§ 170 b)- 188
Pernilla Ekelund (FP)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Aase Jönsson (KD), §§ 170 - 177
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef, § 170 a)
Jörgen Wallin, tf samhällsbyggnadschef
Paul Eklund, stabschef, §§ 170 - 185
Maria Pålsson, tf informationsansvarig, § 170 a) – c)
Helena Heintz, vik nämndssekreterare
Lars Bevmo, BT Kemi Efterbehandling, § 170
Mari-Anne Kristensen, ekonom, §§ 176 - 180
Åke Nilsson, KommunInvest i Sverige AB, § 170 a)

Justerandes sign
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§ 170

Information
a) Information från Åke Nilsson, KommunInvest i Sverige AB
b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om prel befolkningsstatistik per 201209-30 samt Befolkningsförändringar i Svalövs kommun januari – september 2012
(Dnr 294-2012).
c) Kommunchef Fredrik Löfqvist och tf informationsansvarig Maria Pålsson
informerar om Strategi för marknadsföring av Svalövs kommun som en attraktiv
boendekommun (Dnr 523-2012).
d) Kommunchef, tillika projektchef, Fredrik Löfqvist och Lars Bevmo informerar
om Slutredovisning av kostnader av efterbehandling av det norra området, BT
Kemi (Dnr 102-2009).
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Ajournering 15.00 – 15.15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-03

Sida

4
(36)

§ 171

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet, 2012-11-19
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, 2012-11-21
Protokoll från välfärdsutskottet, 2012-11-20
Protokoll från LSR Landskrona Svalöv Renhållnings styrelsemöte 2011-10-29
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2012-11-06
Protokoll från Skåne NordVästs styrelsemöte, 2012-10-26
Protokoll från sammanträde med kollektivtrafikgrupp för Skåne Nordväst 2012-1015
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 197-2011

Avsägelser och val
Sammanfattning
Christoffer Övén (SD) har avsagt sig samtliga uppdrag i kommunen, bl a
insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, ersättare för insynsplats i
ekonomi- och personalutskottet, ersättare för insynsplats i välfärdsutskottet och
ersättare för insynsplats i gymnasieutskottet.
Kommunstyrelsen har att förrätta val till de nya utskott under kommunstyrelsen
som inrättas fr o m 2013-01-01, under förutsättning av kommunfullmäktiges
antagande av kommunstyrelsens nya reglemente.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Christoffer Övén (SD), inkommen 2012-10-31
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 144
Kommunstyrelsens beslut

Justerandes sign

•

Till insynsplats i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet för tiden fram t o
m 2012-12-31, efter Christoffer Övén (SD) som avsagt sig uppdraget, utses
Teddy Nilsson (SD).

•

Till ersättare för insynsplats i ekonomi- och personalutskottet för tiden fram
t o m 2012-12-31, efter Christoffer Övén (SD) som avsagt sig uppdraget,
utses Teddy Nilsson (SD).

•

Till ersättare för insynsplats i välfärdsutskottet för tiden fram t o m 201212-31, efter Christoffer Övén (SD) som avsagt sig uppdraget, utses Teddy
Nilsson (SD).

•

Till ersättare för insynsplats i gymnasieutskottet för tiden fram t o m 201212-31, efter Christoffer Övén (SD) som avsagt sig uppdraget, utses Teddy
Nilsson (SD).

•

Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott väljes för tiden 2013-01-01
– 2014-10-31 Birgitta Jönsson (S), Gunnar Bengtsson (S), Christer Laurell
(C), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP).

•

Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott väljes för tiden 2013-01-01
– 2014-10-31 Bengt Jönsson (S), Anette Hallberg (S), Lennart Pettersson
(C), Olof Röstin (M) och Hjördis Nilsson (FP).

•

Till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott väljes för tiden 2013-0101 – 2014-10-31 Birgitta Jönsson (S).
Utdragsbestyrkande
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•

Till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott väljes för tiden 201301-01 – 2014-10-31 Christer Laurell (C).

•

Till ledamöter i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott väljes för tiden
2013-01-01 – 2014-10-31 Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse
(S), Lennart Pettersson (C), Bengt Jönsson (S) och Hjördis Nilsson (FP).

•

Till ersättare i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott väljes för tiden
2013-01-01 – 2014-10-31 Ann Pettersson (M), Annie Carlsson (S), Christer
Laurell (C), Gunnar Bengtsson (S) och Pernilla Ekelund (FP).

•

Till ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott väljes för
tiden 2013-01-01 – 2014-10-31 Charlotte Wachtmeister (M).

•

Till vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott väljes
för tiden 2013-01-01 – 2014-10-31 Lennart Pettersson (C).

•

Till ledamöter i kommunstyrelsens utbildningsutskott väljes för tiden 201301-01 – 2014-10-31 Torbjörn Ekelund (FP), Annie Carlsson (S), Agnetha
Persson (C), Torsten Vigre (M) och Olof Röstin (M).

•

Till ersättare i kommunstyrelsens utbildningsutskott väljes för tiden 201301-01 – 2014-10-31 Hjördis Nilsson (FP), Annelie Persson (S), Christer
Laurell (C), Thomas Löfgren (M) och Charlotte Wachtmeister (M).

•

Till ordförande i kommunstyrelsens utbildningsutskott väljes för tiden
2013-01-01 – 2014-10-31 Torbjörn Ekelund (FP).

•

Till vice ordförande i kommunstyrelsens utbildningsutskott väljes för tiden
2013-01-01 – 2014-10-31 Agnetha Persson (C).

•

Till ledamöter i kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott väljes för
tiden 2013-01-01 – 2014-10-31 Krister Olsson (S), Anette Hallberg (S),
Agnetha Persson (C), Thomas Löfgren (M) och Pernilla Ekelund (FP).

•

Till ersättare i kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott väljes för tiden
2013-01-01 – 2014-10-31 Karl-Erik Kruse (S), Annelie Persson (S),
Johanna Hedin (C), Torsten Vigre (M) och Hjördis Nilsson (FP).

•

Till ordförande i kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott väljes för
tiden 2013-01-01 – 2014-10-31 Krister Olsson (S).

•

Till vice ordförande i kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott väljes
för tiden 2013-01-01 – 2014-10-31 Agnetha Persson (C).

Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, LWG, JWA, MAN, KALN, CAKK, HAHZ, CEN, MAPA,
BFG)
Helsingborgs stad (Lone Nilsson)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 930-2010

Strategisk plan och budget 2012, plan 2013-2014 –
Månadsuppföljning budget per 2012-10-31
Sammanfattning
Staben har sammanställt en uppföljning av budget för Svalövs kommun per 201210-31.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning budget 2012 per 2012-10-31
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras
att hålla givna budgetar. I övrigt noteras informationen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters 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)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 97-2012

Förslag till reviderad politisk organisation
Sammanfattning
Demokratiberedningen i Svalövs kommun har uppdraget att utveckla kommande
politiska organisation och att utvärdera nuvarande organisation. En utvärdering
gjorde hösten 2011 av PwC och har presenterats för såväl demokratiberedningen
som kommunstyrelsen. Det finns nu också ett förslag från kommunchefen till
ändrad förvaltningsorganisation. Förslaget till reviderad politisk organisation ska
också läsas mot detta förslag.
Förslaget innebär kortfattat att kommunstyrelsens nuvarande fyra utskott ersätts
med fyra nya utskott, att antalet ledamöter i utskotten utökas till fem, samt att
ekonomiberedningen utgår. Beredningarnas uppgift regleras i den nya
arbetsordningen för kommunfullmäktige som gäller fr o m 2012-07-01. Förslaget
kräver inget budgettillskott.
I dokumentet ”Förslag till reviderad politisk organisation i Svalövs kommun”,
daterad 2012-10-15, redovisas förslaget i sin helhet.
Demokratiberedningen fattade 2012-10-15, punkt 5), följande beslut: Ordförandens
förslag till reviderad politisk organisation i Svalövs kommun, daterad 2012-10-15,
antas som demokratiberedningens eget.
Kommunfullmäktige fattade 2012-11-19, § 144, följande beslut: 1) Svalövs
kommuns politiska organisation förändras på så sätt att Ekonomiberedningen samt
kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott, välfärdsutskott, gymnasieutskott
och tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott avskaffas per 2012-12-31. Uppdragen
för samtliga förtroendevalda i dessa organ återkallas därmed i enlighet med KL
4:10, p 2. 2) Kommunfullmäktiges arbetsordning förändras på så sätt att § 53 får
följande lydelse: "Det som stadgas i §§ 47-48 är ej tillämpligt för
demokratiberedningen". 3) De avskaffade utskotten ersätts av kommunstyrelsens
arbetsutskott, vård- och omsorgsutskott, utbildningsutskott och
samhällsbyggnadsutskott. 4) Kommunstyrelsen uppdras ta fram förslag till
reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Förslaget skall redovisas vid kommunstyrelsens decembersammanträde. 5)
Kommunstyrelsen uppdras att revidera gällande delegeringsordning i enlighet med
förändringen av den politiska organisationen. Intill dess ny delegeringsordning
beslutats, tillämpas den hittills gällande i tillämpliga delar. 6) Kommunstyrelsen
uppdras att göra en översyn av reglementen för kommunstyrelse, Socialnämnd
samt Bygg-, trafik- och räddningsnämnd. 7) Beslutet om fastställelse av politisk
organisation enl. PM "Ny politisk organisation i Svalövs kommun", fattat av
kommunfullmäktige 2009-03-30, § 32, upphäves. 8) Gällande Bestämmelser om
närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §
revideras på så sätt att punkt 2 b om insynsplatser i kommunstyrelsens utskott
utgår. 9) Årsarvodet för utskottets ordförande och vice ordförande ska vara 10 %
resp. 4 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. I det fall någon av
kommunstyrelsens ordförande eller 2:e vice ordförande är utskottsledamot eller
Justerandes sign
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ordförande/vice ordförande i utskott utgår endast arvode för uppdraget som
kommunstyrelseordförande eller 2:e vice ordförande.
Nu föreligger förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, bygg-,
trafik- och räddningsnämnden och socialnämnden samt förslag till reviderad
delegeringsordning för kommunstyrelsen att gälla fr o m 2013-01-01.
Förutom direkta konsekvenser av nyordningen vad gäller utskottsindelningen under
kommunstyrelsen, föreslås några förändringar.
Arbetsmarknadsåtgärder/sysselsättningsfrämjande åtgärder och beslut om stöd till
barn i behov av särskilt stöd övertas av kommunstyrelsen från socialnämnden.
Gränssnittet mellan kommunstyrelsen och bygg-, trafik- och räddningsnämnden
vad gäller trafik och trafiksäkerhet förtydligas.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och
bygg-, trafik och räddningsnämnden
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 144
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (M), Krister Olsson (S), Torbjörn
Ekelund (FP), Olof Röstin (M) och Christer Laurell (C): Föreliggande förslag till
reviderad delegeringsordning antas att gälla fr o m 2013-01-01, under förutsättning
av kommunfullmäktiges beslut. Förslaget till reglemente för kommunstyrelsen
revideras på så sätt att ansvarsområdena "infrastruktur" och "kollektivtrafik" flyttas
från arbetsutskottet (§ 23) till samhällsbyggnadsutskottet (§ 24).
Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik Kruses (M), Krister Olssons (S), Torbjörn
Ekelunds (FP), Olof Röstins (M) och Christer Laurells (C ) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Föreliggande förslag till reviderade reglementen för
kommunstyrelsen, bygg-, trafik- och räddningsnämnden samt socialnämnden antas
att gälla fr o m 2013-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
• Föreliggande förslag till reviderad delegeringsordning antas att gälla fr o m
2013-01-01, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.
• Förslaget till reglemente för kommunstyrelsen revideras på så sätt att
ansvarsområdena "infrastruktur" och "kollektivtrafik" flyttas från arbetsutskottet (§
23) till samhällsbyggnadsutskottet (§ 24).
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Föreliggande förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen, bygg-,
trafik- och räddningsnämnden samt socialnämnden antas att gälla fr o m 2013-0101.
Justerandes sign
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Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, LWG, JWA, MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr 232-2008

Policy för tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2010-02-08 § 19 ska en utvärdering ske gällande
införandet av tobaksfri arbetstid i Svalövs kommun.
Utgångspunkten har varit att detta arbete ska ske via frivillighet och delaktighet
samt egen motivation. En annan viktig faktor var också hur samverkanssystemet
nyttjats i denna process och om diskussioner förts på respektive arbetsplats.
En enkät skickades ut till 24 verksamheter/enheter och 24 har svarat på samtliga
frågor. Tre verksamheter/enheter har ej diskuterat eller infört tobaksfri arbetstid.
Information om införandet av tobaksfri arbetstid har skett via kommunens intranät
samt via skriftligt utskick till dåvarande ledarskapsakademin.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2012-11-19, § 43, följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras att senast i februari 2013 återkomma med förslag
på eventuella ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-11-19, § 43
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-07
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-08, § 19
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP) och Agnetha Persson (C): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK)

Justerandes sign
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Dnr 916-2012

Översyn av bestämmelser för miljöpris m fl
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2012-10-29, § 133, följande beslut: Kommunstyrelsen
uppdras att genomföra en översyn av bestämmelserna för miljöpriset, samt att vid
behov även föreslå ändringar av hanteringen av priserna; vad gäller vilka organ
som nominerar pristagare och stipendiater.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2012-11-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29, § 133
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en
översyn av bestämmelserna för miljöpriset, samt att vid behov även föreslå
ändringar av hanteringen av priserna; vad gäller vilka organ som nominerar
pristagare och stipendiater. Förslag till reviderade bestämmelser skall behandlas
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2013.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en översyn av
bestämmelserna för miljöpriset, samt att vid behov även föreslå ändringar
av hanteringen av priserna; vad gäller vilka organ som nominerar pristagare
och stipendiater.

•

Förslag till reviderade bestämmelser skall behandlas senast vid
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2013.

Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign
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Dnr 1068-2012

Egenavgifter för kost hos LSS från 2013
Sammanfattning
Barn under 18 år som vistas hos LSS för korttidstillsyn och fritidsverksamhet får
kost under dagen. Vid vistelse en hel dag faktureras en dagtaxa för en hel dag. Om
inte faktureras frukost, lunch och/eller kvällsmat. Insatser enligt LSS är avgiftsfria
men kommunen har rätt att ta ut egenavgifter för kost. För detta uttas en
egenavgift. Denna avgift har dock inte blivit uppräknad och har i minst fem år varit
följande, se tabell nedan.

Frukost
Lunch
Kvällsmat
Fritidsverksamhet hel dag
Korttidsverksamhet hel dag

Innan höjning
2012
15
35
23
50
75

Efter höjning
Fr.o.m. 2013
25
48
35
65
90

Då avgifterna inte blivit uppräknade på lång tid så föreslås nya egenavgifter för
kost gällande från 2013, se tabell ovan. Dessutom föreslås att egenavgifter för kost
hos LSS räknas upp varje kalenderår.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-20, § 53, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Anta egenavgifter för kost hos LSS med
frukost 25 kr från 2013. Anta egenavgifter för kost hos LSS med lunch 48 kr från
2013. Anta egenavgifter för kost hos LSS med kvällsmat 35 kr från 2013. Anta
egenavgifter för kost hos LSS med heldag fritidsverksamheten 65 kr från 2013.
Anta egenavgifter för kost hos LSS med heldag korttidsverksamheten med 90 kr
från 2013. Uppräkning av egenavgifterna för kost hos LSS enligt följande skrivelse
från år 2014 räknas upp varje kalenderår i enlighet med den procentuella
förändringen av konsumentprisindex mellan oktober året före och oktober 2012.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-20, § 53
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-05.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Agneta Perssons (C), Ingrid Ekströms (SD), Krister
Olssons (S), Karl-Erik Kruses (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Egenavgiften för frukost inom LSS är 25 kr inkl moms, fr o
m 2013-01-01. Egenavgiften för lunch inom LSS är 48 kr inkl moms, fr o m 201301-01. Egenavgiften för kvällsmat inom LSS är 35 kr inkl moms, fr o m 2013-0101. Egenavgiften för kost heldag inom LSS fritidsverksamhet är 65 kr inkl moms,
fr o m 2013-01-01. Egenavgiften för kost heldag inom LSS korttidsverksamhet är
90 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01. Uppräkning av egenavgifterna för kost hos
LSS enligt ovan räknas från år 2014 upp varje kalenderår i enlighet med den
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procentuella förändringen av konsumentprisindex mellan oktober året före och
oktober 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Egenavgiften för frukost inom LSS är 25 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.

•

Egenavgiften för lunch inom LSS är 48 kr inkl moms, fr o m 2013-01-01.

•

Egenavgiften för kvällsmat inom LSS är 35 kr inkl moms, fr o m 2013-0101.

•

Egenavgiften för kost heldag inom LSS fritidsverksamhet är 65 kr inkl
moms, fr o m 2013-01-01.

•

Egenavgiften för kost heldag inom LSS korttidsverksamhet är 90 kr inkl
moms, fr o m 2013-01-01.

•

Uppräkning av egenavgifterna för kost hos LSS enligt ovan räknas från år
2014 upp varje kalenderår i enlighet med den procentuella förändringen av
konsumentprisindex mellan oktober året före och oktober 2012.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, JBN, MEKN)
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§ 178

Dnr 1069-2012

Ombudgetering mellan Vård och Omsorg och LSS från 2013
Sammanfattning
Vård och omsorg har tidigare haft en del poster i sin budget som avser LSS budget.
Då LSS sedan lång tid tillbaka har eget budgetansvar krävs en delning av
driftsbudgeten och investeringsbudgeten mellan LSS och Vård och Omsorg från
2013. Genom förändringarna kommer beräkningsunderlaget för den s k pengen att
bli mer korrekt.

Innan delning mellan VoO och LSS
2013
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg

Arbetsmiljö
IT
Övriga inventarier
Inventarier boende
Larm

SUMMA

2014

2015

2016

2017

SUMMA

100
365
300
1000
400

100
365
300
1000
400

100
365
300
1000
400

100
365
300

100
365
300

500
1825
1500
3000
1200

2165

2165

2165

765

765

8025

Vård och Omsorg efter delning
2013
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg
Vård o omsorg

Arbetsmiljö
IT
Övriga inventarier
Inventarier boende
Larm

SUMMA

2014

2015

2016

2017

SUMMA

66
144
300
1000
400

66
144
300
1000
400

66
144
300
1000
400

66
144
300

66
144
300

330
720
1500
3000
1200

1910

1910

1910

510

510

6750

LSS efter delning
2013
LSS
LSS
LSS

SUMMA

Arbetsmiljö
IT
Övriga inventarier

2014

2015

2016

2017

SUMMA

34
121
100

34
121
100

34
121
100

34
121
100

34
121
100

170
605
500

255

255

255

255

255

1275

Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-20, § 54, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Överföra 1 220 000 kr i driftbudget
avseende hyra från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. Överföra 200
000 kr i driftbudget avseende hjälpmedel från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m.
2013 års budget. Överföra 103 100 kr i driftbudget avseende administrativ tjänst
från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. Överföra 100 000 kr i
driftbudget avseende kapitalkostnader från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013
års budget. Överföra 100 000 kr i investeringsbudget avseende projekt 2014, övriga
inventarier överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
Överföra 121 500 kr i investeringsbudget avseende projekt 2049, IT-investeringar
Justerandes sign
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överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. Överföra 100 000
kr i investeringsbudget från projekt 2049, IT-investeringar till projekt 2014, övriga
investeringar inom Vård och Omsorgs investeringsram fr.o.m. 2013 års budget.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-20, § 54
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-10-29.

Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1 220 000 kr i
driftbudget avseende hyra överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års
budget.200 000 kr i driftbudget avseende hjälpmedel överföres från Vård och
Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 103 100 kr i driftbudget avseende
administrativ tjänst överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års
budget.100 000 kr i driftbudget avseende kapitalkostnader överföres från Vård och
Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget. 100 000 kr i investeringsbudget avseende
projekt 2014, övriga inventarier överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m.
2013 års budget. 121 500 kr i investeringsbudget avseende projekt 2049, ITinvesteringar, överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
100 000 kr i investeringsbudget från projekt 2049, IT-investeringar, överföres till
projekt 2014, övriga investeringar inom Vård och Omsorgs investeringsram fr.o.m.
2013 års budget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

1 220 000 kr i driftbudget avseende hyra överföres från Vård och Omsorg till
LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

200 000 kr i driftbudget avseende hjälpmedel överföres från Vård och Omsorg
till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

103 100 kr i driftbudget avseende administrativ tjänst överföres från Vård och
Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

100 000 kr i driftbudget avseende kapitalkostnader överföres från Vård och
Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

100 000 kr i investeringsbudget avseende projekt 2014, övriga inventarier
överförs från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.

•

121 500 kr i investeringsbudget avseende projekt 2049, IT-investeringar,
överföres från Vård och Omsorg till LSS fr.o.m. 2013 års budget.
Utdragsbestyrkande
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100 000 kr i investeringsbudget från projekt 2049, IT-investeringar, överföres till
projekt 2014, övriga investeringar inom Vård och Omsorgs investeringsram
fr.o.m. 2013 års budget.
Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, JBN, MEKN)
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Dnr 1098-2012

Förstärkning bemanning på särskilt boende med inriktning
demens
Sammanfattning
Den 26 juni 2012 togs beslutet om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende
SOSFS 2012:12.
När det gäller bemanning i särskilt boende står i 4 kap. 2 §:
”Varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannat
dygnet runt. Bemanningen ska säkerställa att personal snabbt kan uppmärksamma
om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge
honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig
säkerhet och hälsa”.
Detta är föreskrifter från Socialstyrelsen och därför kommer det inte att komma
kompensation i kr från staten till kommunerna. Dock har SKL ifrågasatt om
regleringen ligger inom Socialstyrelsens befogenhet och anser att staten ska
kompensera kommunerna för de ökade kostnaderna med de nya föreskrifterna.
Socialstyrelsen menar att dessa föreskrifter redan gäller för kommunerna. Enligt
nylig inhämtad information så pågår dialogen fortfarande mellan SKL och
Socialstyrelsen, men det troliga utfallet är nog att kommunerna inte kommer att
kompenseras för de ökade kostnaderna.
Nuvarande situation
Under dagtid är alla enheterna på särskilt boende bemannade. Särskilt boende
enheterna med demensinriktning har något högre bemanning än vanligt särskilt
boende, här är personalen tillgänglig hela tiden och lämnar inte vårdtagarna utan
tillsyn på enheten. Nattpersonalen som arbetar på särskilt boende har ansvar för alla
enheterna i huset, både vanligt särskilt boende och särskilt boende med
demensinriktning.
Nuvarande bemanning under natten är:

Solgården
Åsgården
Ängslyckan
SUMMA

Ant särboenh Ant demensenh Ant korttidsenhAnt tjänster
2
3
0
5,52
2
1
0
4,00
1
1
1
3,94
5
5
1
13,5

Ant pers/ natt
3
2
2
7

Det är inte sällan som det krävs dubbelbemanning vid olika omvårdnadssituationer.
Lokalernas utformning gör det svårt att överblicka enheterna. På Solgården ligger
dessutom enheterna i två plan. Med nuvarande nattbemanning har personalen inte
möjlighet att befinna sig inne på demensenheterna hela tiden, då finns en risk att
man inte snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-03

av hjälp. För att möjliggöra att det finns ständig tillsyn på demensenheterna nattetid
krävs en utökning av nuvarande personalresurser.
Förslag på utökning av resurser fr.o.m. 2013
Vi har i Svalövs kommun valt att i första hand utöka bemanningen nattetid
eftersom det finns mer personal dagtid och det är på natten det är svårast att
säkerställa vårdtagarnas trygghet. Denna utökning av personalresurser på natten
fr.o.m. 2013 ska ses som ett första steg i att följa Socialstyrelsens nya riktlinjer
angående bemanning.
Föreslagen ny bemanning fr.o.m. 2013 är följande:
Föreslagen utökning på Solgården, Åsgården och Ängslyckan är 2,0 tjänster per
enhet. Då kommer bemanningen att se ut enligt nedan:

Solgården
Åsgården
Ängslyckan
SUMMA

Ant särboenh Ant demensenh Ant korttidsenhAnt tjänster
2
3
0
7,52
2
1
0
6,00
1
1
1
5,94
5

5

1

Ant pers/ natt
4
3
3

19,5

10

Med dessa nya tjänster är det möjligt att tillgodose behovet av ständig tillsyn på
demensenheterna dygnet runt enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter.
Kostnader
Beräkningen för förstärkning av personalen avser en undersköterska med
tjänstgöringsgrad 100 %. Undersköterskan har en genomsnittslön per månad med
22 000 kr. Ob-tillägg med storhelgstillägg ingår med ett genomsnitt av 3 600 kr per
månad. Genomsnittkostnaderna är framtagna av HR-avdelningen. Kostnaden är
beräknad i 2012 års löneläge. Totalkostnaden för förstärkningen blir enligt
nedanstående tabell;
Personalkostnaderna är i 2012 års löneläge
Beräkning av en person natt 100%

Per månad

Undersköterska genomsnittslön
Semesterlönetillägg 1,6%
OB-tillägg med storhelg
SUM M A innan PO-pålägg
PO pålägg 41,44%

22 000
352
3 600
25 952
10 755

264
4
43
311
129

SUM M A FÖR 1 TJÄNST

36 707

440 478

Per månad

SUMMA 6 TJÄNSTER

Justerandes sign
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Det har tidigare informerats om ökade kostnader i samband med förstärkt
bemanning på särskilt boende med inriktning demens i samband med
Budget 2013-2015. Beloppet som då aviserades var 2 100 tkr. Nuvarande
beräkning slutar på 2 643 tkr. Ökningen som är 543 tkr beror på att den
ursprungliga beräkningen byggde på 5,25 tjänster, vilket har visat sig inte vara
tillräckligt för att täcka behovet utefter Socialstyrelsens föreskrifter. Dessutom har
det skett en ökning av Ob-tillägget med 2,6 % från 1 september 2012.
Som ett andra steg i att följa Socialstyrelsens nya riktlinjer angående bemanning på
särskilt boende kommer förstärkning i bemanning på särskilt boende på dagtid. I
föreskrifterna från Socialstyrelsen står att på alla särskilt boende enheter där
personer med demenssjukdom bor ska finnas tillräckligt med personal dygnet runt
för att man snabbt ska kunna uppmärksamma om en person med demenssjukdom
är i behov av hjälp. I våra verksamheter finns det idag personer med
demenssjukdom som bor på vanligt särskilt boende. Anledningen kan vara att man
utvecklat en demenssjukdom under boendetiden eller att man vid inflyttningen har
haft en mild form av demens och därför inte bedömdes ha ett behov av särskilt
boende med demensinriktning. Med nuvarande personaltäthet på särskilt boende
har personalen inte möjlighet att ha ständig tillsyn och vara tillgängliga hela tiden.
Detta innebär att det framöver kan bli aktuellt att höja bemanningen på dessa
enheter även på dagtid för att följa de nya föreskrifterna. Förutom steg 1 och steg 2
har dessutom Socialstyrelsen aviserat att det under 2013 kommer nya föreskrifter
som kommer att gälla för vanligt särskilt boende. Om detta tredje steg kommer att
innebära ökade kostnader för Svalövs kommun är oklart i skrivande stund.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-20, § 55, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Vård och Omsorgs budget 2013 och
framåt förstärks med 2 643 tkr

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-20, § 55
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-01.

Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M): Ärendet behandlas i samband med
kompletteringsbudget I 2013.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Kommunstyrelsens beslut

•

Ärendet behandlas i samband med kompletteringsbudget I 2013.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, JBN, MEKN)
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Dnr 1128-2012

Uppräkning av ersättningsbeloppen för särskilt boende, särskilt
boende med demensinriktning och korttidsboende för 2012
Sammanfattning
Svalövs kommun tillämpar brukarbaserat ersättningssystem för särskilt boende,
särskilt boende med demensinriktning och korttidsboende.
Den ersättning som betalas ut till verksamheten bör årligen räknas upp för att följa
löneutvecklingen.

Beslutunderlag
Tjänsteskrivelse från kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och
kvalitetsstrateg Anna Fritzheimer, daterad 2012-11-16

Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 april 2012 vara
2 168 kr. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från
och med 1 april 2012 vara 589 630 kr. Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska
från och med 1 april 2012 vara 428 782 kr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

•

Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 april 2012
vara 2 168 kr.

•

Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från och
med 1 april 2012 vara 589 630 kr.

•

Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med 1 april 2012 vara
428 782 kr.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, AFFR, JBN, MEKN)
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Dnr 726-2012

Svalövs bowlinghall – anhållan om tilläggsanslag för inköp av nya
kägelresningsmaskiner
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har genomfört ett nationellt tillsynsprojekt av samtliga
bowlinghallar med speciellt fokus på säkerheten kring kägelresningsmaskinerna.
Svalövs bowlinghall inspekterades 2011-10-26 varvid det uppmärksammades
brister i arbetsmiljön. I inspektionsmeddelandet 2011-11-03 konstaterades att
åtgärder måste vidtas för att uppfylla säkerheten kring kägelresningsmaskinerna.
Bristerna måste vara åtgärdade senast 2013-10-26 i annat fall kommer
Arbetsmiljöverket att förbjuda användningen av de gamla maskinerna. Det som gör
att ärendet är brådskande är att det är många bowlinghallar som står inför en
likartad situation. För att leverantörerna ska kunna garantera att få fram
maskiner/material så att bristerna ska vara åtgärdade senast 2013-10-26 behöver
beställning helst göras före årsskiftet. Ambitionen är att göra åtgärderna under
sommaruppehållet 2013.
Det finns två sätt att åtgärda detta. Det ena är att uppgradera de snart 40 år gamla
maskinerna så att säkerhetskraven uppfylls. Det andra är att köpa helt nya
kägelresningsmaskiner. Det första alternativet skulle i princip innebära att man
bygger in de gamla maskinerna i ett nytt säkerhetsskal. De funktionella brister som
kägelresningsmaskinerna i övrigt har idag skulle inte påverkas av detta.
Driftsäkerheten för maskinerna är idag mycket dålig vilket medför återkommande
stopp, som i sämsta fall leder till att spelet får avbrytas för dagen på den drabbade
banan. Vid seriespel är detta speciellt alarmerande eftersom matcherna då inte kan
avslutas på föreskrivet sätt. Det börjar dessutom bli svårt att få tag på reservdelar
till de gamla maskinerna.
Förvaltningen har tillsammans med Svalövs Bowlingklubbars förening och
arrendatorn fört diskussioner om olika alternativ. Offerter har också tagits in för att
få grepp om prisbilden. Det har då framkommit att det skulle kosta omkring
460 000 kronor att uppgradera de gamla maskinerna så att Arbetsmiljöverkets krav
uppfylls. För att poängräkningssystemet ska fungera tillsammans med den nya
uppgraderingen tillkommer en kostnad på 70 000 kronor. Sammantaget skulle
insatserna innebära att driftsäkerheten för maskinerna inte förbättras utan kvarstår
på dagens oacceptabla nivå. Det förefaller därför inte vara ekonomiskt försvarbart
att göra denna lösning till en totalkostnad av 530 000 kronor.
Det finns två leverantörer på marknaden för kägelresningsmaskiner och offerter har
tagits in från båda. Den förmånligaste offerten för nya kägelresningsmaskiner
uppgår till 747 000 kronor exkl. moms. Vidare tillkommer kostnader för
demontering av befintliga maskiner, kostnader för att lyfta ner nya maskiner i
bowlinghallen samt elinstallation. Dessa uppskattas till cirka 35 000 kronor, vilket
ger en totalkostnad på 782 000 kronor. Med dessa insatser kan
bowlingverksamheten i Svalöv säkerställas för lång tid framöver.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-03

Sida

24
(36)

Oavsett vilket alternativ som väljs behöver den gamla oljemaskinen bytas ut.
Svalövs Bowlingklubbars förening kommer att stå för omkring halva kostnaden för
detta. Totalkostnaden för en begagnad oljemaskin beräknas uppgå till 60 000
kronor.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-20, § 52, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Välfärdsutskottet anhåller hos
kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 812 000 kronor för att täcka
investeringskostnaden för nya kägelresningsmaskiner samt en begagnad oljemaskin
till Svalövs Bowlinghall. Ökade kapitalkostnader till följd av investeringen får
vägas in i diskussionerna kring kompletteringsbudget för 2013.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-11-20, § 52
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-12
Underrättelse från Arbetsmiljöverket, daterad 2012-10-26
Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket samt riskbedömning med
handlingsplan, daterad 2012-06-15
Inspektionsmeddelande/resultat av genomförd inspektion av Svalövs Bowlinghall,
daterad 2011-11-03.

Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Lennart Petterssons (C), Olof Röstins (M), Annie
Carlssons (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Välfärdsutskottet beviljas ett tilläggsanslag i investeringsbudget 2013 på 812 000
kronor för att täcka investeringskostnaden för nya kägelresningsmaskiner samt en
begagnad oljemaskin till Svalövs Bowlinghall. Ökade kapitalkostnader till följd av
investeringen behandlas i samband med kompletteringsbudget I 2013.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Justerandes sign

•

Välfärdsutskottet beviljas ett tilläggsanslag i investeringsbudget 2013 på
812 000 kronor för att täcka investeringskostnaden för nya
kägelresningsmaskiner samt en begagnad oljemaskin till Svalövs
Bowlinghall.

•

Ökade kapitalkostnader till följd av investeringen behandlas i samband med
kompletteringsbudget I 2013.
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Protokollsanteckning
Lennart Pettersson (C): Centerpartiet ställer sig bakom beslutet att investera i
kägelresningsmaskiner med tillbehör i den nya bowlinghallen. Vi utgår dock ifrån
att en ny bowlinghall kommer att diskuteras i samband med den nya idrottshallen
som ska byggas i Svalöv. Vi utgår också ifrån att den utrustning som nu ska köpas,
går att montera ner och använda vid en eventuell ny bowlinghall i den nya
idrottshallsbyggnaden.
Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, JBN)

Justerandes sign
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Dnr 1135-2012

Fastställande av elevpeng, prislista och bidragsbelopp för
grundskolan, förskola, skolbarnsomsorg för 2013
Sammanfattning
Då handlingarna vid tidpunkten för sammanträdet ännu inte är färdigställda,
utgår ärendet från dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut

● Ärendet tas upp vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen 201212-17.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2012-12-03

§ 183

Dnr 1127-2012

Organisation Gymnasieskolan läsåret 2013 – 2014
Sammanfattning
Inför ansökning och antagning till gymnasiet läsåret 2013/2014 ska Svalövs
kommun besluta om organisationen för Svalöfs gymnasium. Alla gymnasieelever i
Skåne och delar av Blekinge söker utbildningar i gymnasieskolan på samma villkor
och får fritt välja mellan de program som finns inom samverkansområdet.
Kommunerna i Skåne Nordväst strävar efter att ha ett utbud av program som är
anpassat efter näringslivets behov, eleverna önskemål och strategiskt viktigt för
regionens utveckling. För att denna samverkan ska fungera måste respektive
hemkommun ha en god framförhållning och planering.
Skollagen 16 kap 12 § föreskriver att kommunen ska besluta om program och
inriktningsgaranti.
Tidplan för antagning läsåret 13/14
Utbildningsutbudet för kommande år beslutas i hemkommunen senast december
2012.
Sista ansökningsdag till gymnasieskolan är 15 februari 2013.
Fastställande av organisation och antal utbildningsplatser ska beslutas i
hemkommunen senast mars 2013 inför slutlig antagning till gymnasiet.
Organisation/ programutbud Svalöfs gymnasium läsåret 13/14

Program

Inriktning

Organisation

FT Fordons- och
transportprogrammet

GOD
PER
TRA

Godshantering
Personbil
Transport

5
38
26

NB Naturbruksprogammet

LAN
DJU

Lantbruk
Djur

24
58

NA Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap och samhällsvetenskap

5
5

SA Samhällsvetenskapsprogrammet

10

4 årigt Skog, mark och Djur
4 årigt Fordonsvård och godshantering

6
6

För sökande till Fordons- och transportprogrammet och Naturbruksprogrammet ska
eleven få garanti om inriktning.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-14

Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Krister Olsson (S): Föreslagen organisation för
nationella program och inriktningar på Svalöfs gymnasium för läsåret 2013-2014
godkännes.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.

Kommunstyrelsens beslut

• Föreslagen organisation för nationella program och inriktningar på Svalöfs
gymnasium för läsåret 2013-2014 godkännes.
Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, LAHN)

Justerandes sign
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Dnr 1133-2012

Fastställande av elevpeng, prislista och bidragsbelopp för Svalöfs
gymnasiums program för 2013 (programpriser)
Bakgrund
Enligt Skollagen 16 kap §§ 50 och 53 ska bidrag till fristående skolor och andra
kommuner beräknas på samma grunder som kommunen använder för den egna
verksamheten.
Kommunstyrelsen fastställde priserna för Svalövs gymnasium första gången 201106-07, § 122. Inför att Svalövs kommun skulle bli huvudman för Svalöfs
gymnasium gjordes en grundlig översyn av kostnader på Svalöfs gymnasium.
Prislista 2013
Inför fastställande av elevpeng, prislista och bidragsbelopp för 2013 har
förvaltningen åter gjort en grundlig översyn av kostnaderna på Svalöfs gymnasium.
Uppräkningar har utgått från beräkning 2011 och uppräkningar har gjorts utifrån
kostnadsökningar för jämförbara verksamheter för åren 2012 och 2013. Svalöfs
gymnasium ska arbeta för att få fler elever till utbildningsprogrammen. I budget
beräknas 5 elever ytterligare på programmet Fordon/transport och 5 elever
ytterligare på programmet Lantbruk. Om skolan inte lyckas rekrytera dessa elever
innebär det att skolan får ett effektivitetskrav vilket skolan bedömer som möjligt att
leva upp till.
För en elev som läser ett gymnasieprogram hos annan kommunal huvudman ersätts
huvudmannen motsvarande dennes budgeterade självkostnader; interkommunal
ersättning. För en elev som studerar hos en fristående gymnasieskola utgår bidrag
beräknat utifrån budgeterade kostnader uppdelat på undervisning, lärverktyg,
elevhälsa, måltider, lokalkostnader, administration samt mervärdesskatt.
För en elev som läser ett gymnasieprogram, som den egna gymnasieskolan inte
erbjuder, hos en fristående huvudman utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista.
Bidragsbeloppen samt den interkommunala ersättningen innefattar gymnasieskola
om 2 500 poäng (3 år) och inrymmer både de nya gymnasieprogrammen och de
tidigare programmen.
Ökade kostnader – uppräkning
Framräkning av prislista 2013 baseras på prislistan från 2011. I ökningen för 2013
ingår en uppräkning av personalkostnader med ett antaget index på 2,9 %, en
uppräkning av övriga driftkostnader med 2 % samt en uppräkning av
lokalkostnader med 0,5 %.
För de kommande åren är målet att prislistan för gymnasieprogrammen ska
harmonisera med riksprislistan för hela landet. De största skillnaderna mot
riksprislistan är just nu hos Fordonsprogrammet och Fordonsprogrammet –

Justerandes sign
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Transport. Dock har skillnaderna justeras och är nu med 2013 års prislista lägre.
Resterande program ligger på en tillfredställande nivå gentemot riksprislistan.
Höjningen av priserna för hela perioden 2011 – 2013 ligger sammantaget på en
nivå av 7,1 %.
Uppdelning inriktning Naturbruksprogram
Inför den nya gymnasieskolan, GY–11, var instruktionerna från Skolverket att
priset för Naturbruksprogrammet skulle vara ett och samma oavsett vilken
inriktning skolan har. Under våren 2012 kom nya instruktioner som innebar att
priset för programmet ska delas upp enligt inriktning. Förvaltningen föreslår en
uppdelning i pris för Naturbruksprogrammet inriktning Djur respektive Lantbruk.

Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Krister Olsson (S) och Torbjörn
Ekelund (FP): Programprislista för Svalöfs gymnasium samt bidragsbelopp till
fristående skolor för 2013 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2012-11-19,
fastställes.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.

Kommunstyrelsens beslut

● Programprislista för Svalöfs gymnasium samt bidragsbelopp till fristående
skolor för 2013 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2012-11-19, fastställes.
Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, LAHN)

Justerandes sign
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Dnr 1134-2012

Samverkansavtal för Gymnasiesärskolan i Skåne Nordväst
Bakgrund
Svalövs kommun har gymnasiesamverkan med hela Skåne och delar av Blekinge
för gymnasieungdomar, vilket betyder att Svalövs ungdomar söker och antas i
första hand till utbildningar. Svalövs ungdomar har dessutom rätt att söka till alla
utbildningar i landet, men antas då i andra hand.
Från och med 2013 kommer antagningskansliet i Helsingborg att hantera
antagningen till gymnasieskolan för Svalövs kommun.
För elever i gymnasiesärskolan gäller inte fritt sök. Grundsärskolan arbetar med
studie- och yrkesvägledning och elever har antagits till önskade utbildningar i
närområdet. De flesta ungdomarna söker sig till Helsingborg, Eslöv och
Landskrona. Svalövs kommun har inga begränsningar för sökande till andra skolor.
I Skåne Nordväst finns förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan.
Avtalets målsättning är att i största möjliga mån erbjuda utbildningar i
gymnasiesärskolan i samma omfattning som för elever i gymnasieskolan.
Samverkansavtalet syftar till att elever i årskurs 1 i gymnasiesärskolan får val av
program och inriktning tillgodosett enligt skollag och förordning, får välja mellan
de program och inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet samt blir
mottagna i första hand.
Eftersom Svalövs kommun redan tidigare har godkänt att elever söker sig till valfri
utbildning är bedömningen att det inte är några ekonomiska förändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-11-19

Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Förslaget till Samverkansavtal för
Gymnasiesärskolan i Skåne Nordväst godkännes. Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas att underteckna detsamma.

Kommunstyrelsens beslut

•

Förslaget till Samverkansavtal för Gymnasiesärskolan i Skåne Nordväst
godkännes.

•

Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna detsamma.

Expediering:
Skåne NordVäst
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr 568-2012

Motion, Bevarande av miljöskapande vegetation i våra tätorter
Sammanfattning
Christer Laurell (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion som gäller
bevarande av miljöskapande vegetation i våra tätorter.
I motionen föreslås att kommunen ska utarbeta en strategi för att skapa möjligheter
för kommuninvånarna/politiker att ge synpunkter på hur värdefull miljöskapande
vegetation kan bevaras.
Motionen har remitterats till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande.
Utskottets ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2012-11-08. I yttrandet
konstateras att det redan idag finns flera möjligheter för kommuninvånare att lämna
synpunkter på hur värdefull miljöskapande vegetation kan bevaras, bl.a. via
kommunens webbplats eller inom ramen för tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningens medborgardialoger.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2012-11-21, 131, följande beslut:
Ordförandens yttrande, daterat 2012-11-08, antas som utskottets eget. Utskottet
föreslog dessutom kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen avslås med hänvisning till yttrande från tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-11-21, § 131
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2012-11-08
Kommunstyrelsens ordförandes remittering 2012-05-28
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-05-28, § 87
Christer Laurells och Eva Olofssons motion, daterad 2012-05-09.

Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Lennart Pettersson (C):
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

•

Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Protokollsanteckning
Jenny Wenhammar (MP) meddelar att hon anser att motionen skall bifallas.

Expediering:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (JWA)
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Dnr 659-2012

Motion, Nytt övergångsställe i Röstånga
Sammanfattning
Rolf Jonsson (MP) har lämnat in en motion som gäller nytt övergångsställe i
Röstånga.
I motionen föreslås att kommunen undersöker möjligheterna att skapa ett markerat
övergångsställe över väg 13 – eventuellt i kombination med någon fartdämpande
åtgärd – i anslutning till en av gångbanorna i korsningen mellan väg 108 och
väg 13.
Motionen har av kommunstyrelsen remitteras till bygg-, trafik- och
räddningsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2012-10-10, i vilket det bl.a.
konstateras att det finns skäl att göra en översyn av hur säkerheten för cyklister och
fotgängare kan förbättras utmed väg 103 i Röstånga tätort. I yttrandet förslås vidare
att motionen ska bifallas, samt att kommunstyrelsen ska uppdras att ta fram förslag
på lämpliga åtgärder.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden fattade 2012-10-25, § 91, följande beslut:
Ordförandes yttrande, daterat 2012-10-04, antas som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen. Nämnden föreslog dessutom kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen bifalles med
hänvisning till yttrande från bygg-, trafik- och räddningsnämnden.
Kommunstyrelsen uppdras att, tillsammans med Trafikverket, ta fram förslag på
lämplig åtgärd för att öka säkerheten för cyklister och fotgängare utmed riksväg 13
i Röstånga tätort.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2012-10-25, § 91
Ordförandens yttrande, daterat 2012-10-10
Remittering av motion till nämnden, inkommen 2012-06-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2012 -06-18, § 101
Rolf Jonssons (MP) motion, inkommen 2012-06-04

Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M), Ingrid Ekström (SD) och Lennart Pettersson (C):
Motionen bifalles med hänvisning till yttrande från bygg-, trafik- och
räddningsnämnden. Kommunstyrelsen uppdras att, tillsammans med Trafikverket,
ta fram förslag på lämplig åtgärd för att öka säkerheten för cyklister och
fotgängare utmed riksväg 13 i Röstånga tätort.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

• Motionen bifalles med hänvisning till yttrande från bygg-, trafik- och
räddningsnämnden.
• Kommunstyrelsen uppdras att, tillsammans med Trafikverket, ta fram
förslag på lämplig åtgärd för att öka säkerheten för cyklister och
fotgängare utmed riksväg 13 i Röstånga tätort.
Expediering:
Motionären
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (JWA, AEKL)
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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 2012-12-03,
daterad 2012-11-22.

Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande

