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Kommunhuset, kl 13.30 – 16.30
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)
Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Birgitta Jönsson (S), ordf
L Pettersson (C), tjg ers för C Laurell (C), 2:e vice ordf, §§ 50 - 60; C Laurell, §§ 61 – 75

Ingrid Ekström (SD), tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Johanna Hedin (C), tjg ers för Agnetha Persson (C)
Annie Carlsson (S), tjg ers för Anneli Persson (S)
Pernilla Ekelund (FP), tjg ers för Thomas Löfgren (M)
Övriga deltagare

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson
Forts. sid 2)

Utses att justera

Annie Carlsson

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Staben, 2012-04-11, kl 13.30

Sekreterare

Paragrafer

Michael Andersson
Ordförande

Birgitta Jönsson
Justerande

Annie Carlsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-04-10

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen Staben

Underskrift

Margareta Persson
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Ej tjänstgörande ersättare:
Lennart Pettersson (C), §§ 61 - 75
Torsten Vigre (V)
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S)
Ann Pettersson (M)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Aase Jönsson (KD), §§ 50 - 68
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig
Maria Pålsson, vik informatör, §§ 50-71
Paul Eklund, stabschef, §§ 50-71
Jan Bengtsson, ekonomichef
Lars Wästberg, produktionschef
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef
Josefine Freij, ekonom, §§ 50-55
Jennie Lind, vik ekonom, §§ 50-55
Margareta Sandberg Jönsson, kulturchef, §§ 61-68
Björn Svensson, verksamhetschef, §§ 61-72
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§ 50

Information
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om: 1) Flyttningar 2011 (Dnr 248-2011),
2) Befolkningsutveckling år 2011 i Svalövs kommun per område (Dnr 248-2011),
3) Prel befolkningsstatistik per 2012-01-31 (Dnr 294-2012) samt 4)
Befolkningsprognos för planeringsområden i Svalövs kommun 2012-2025 (Dnr
253-2012).
Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om: 1) Uppföljning av verksamhetsplan
2011 för Söderåsens Miljöförbund (Dnr 822-2010), 2) Hovrättens beslut om att
meddela prövningstillstånd, Skadeståndsanspråk i anledning av handläggning av
bygglovsärenden, vindkraftsverk på Torrlösa 22:1 och Norra Svalöv 22:4, Svalövs
kommun (Dnr 248-2010) samt 3) Svalövs kommuns yttrande med anledning av
prövning i Hovrätten; Skadeståndsanspråk i anledning av handläggning av
bygglovsärenden, vindkraftsverk på Torrlösa 22:1 och Norra Svalöv 22:4 (Dnr
248-2010).
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om 1) Uppdrag ta
fram underlag om barnomsorg på obekväm arbetstid (behov, regelverk, kostnader,
enheter m.m.) (Dnr 280-2012).
Kommunstyrelsens beslut
•
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Informationen noteras.
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§ 51

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2012-03-26
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-03-29
Protokoll från välfärdsutskottet 2012-03-27
Protokoll från gymnasieutskottet 2012-03-31
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2012-03-06 (offentlig del)
Protokoll från AB SvalövsBostäder 2012-02-29
Protokoll från AB SvalövsLokaler 2012-02-29
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2012-01-31
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2012-03-06
Protokoll från samarbetskommittén Skåne Nordväst 2012-02-17
Kommunstyrelsens beslut
•
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Informationen noteras.
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Dnr 1193-2011

Årsredovisning 2011 för Svalövs kommun
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för Svalövs kommun för år 2011.
Beslutsunderlag
Årsredovisning Svalövs kommun 2011
Årsrapport för bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Årsredovisningen för år
2011 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige. Årsredovisningen för år
2010 för Bygg-, trafik- och räddningsnämnden noteras. Utifrån sammanställningen
av målen och att resultaten övervägande är tillfredställande indikerar detta att
kommunens sammanvägda måluppfyllelse under verksamhetsåret 2011 har varit
god. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att
bedömningen God ekonomisk hushållning uppfylls.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Årsredovisningen för år 2011 överlämnas till revisionen och
kommunfullmäktige.

•

Årsredovisningen för år 2010 för Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
noteras.

•

Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten övervägande är
tillfredställande indikerar detta att kommunens sammanvägda
måluppfyllelse under verksamhetsåret 2011 har varit god. Mot denna
bakgrund föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att
bedömningen God ekonomisk hushållning uppfylls.

Expediering:
Revisionen
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 896-2011

Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser 2011
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida pensionsåtaganden.
Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med kapitalförvaltningen är
att minska de långfristiga likviditetsmässiga påfrestningar, som följer av
kommunens framtida pensionsutbetalningar. Ett långsiktigt perspektiv ska därför
anläggas på portföljens förvaltning.
Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av förvaltningen av medel
avsatta för pensionsförpliktelser per den 31 december 2011.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-03-26 kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Informationen noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-03-26, § 10
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-16
Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 268-2011

Uppföljning av intern kontrollplan 2011
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2011-04-04, § 66, kommunförvaltningens förslag till
intern kontrollplan 2011. Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning.
Det viktigaste syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system,
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.
Ansvaret för arbetet med intern kontroll ligger på arbetsgruppen Team risk och
säkerhet. Teamet har påbörjat en process för att utveckla internkontrollarbetet så att
det mera koncentreras på de moment som är viktigast för hela kommunen.
Kommunen har bra rutiner för arbetet kring intern kontroll. Styrningen behöver
dock förbättras så att den bättre koncentrerar på moment där riskbedömningen är
högre. Kontrollmomenten måste också bli mera enhetliga och likartade i hela
kommunen.
Förvaltningen bedömer att Svalövs kommun har uppfyllt kraven 2011 för att anses
ha en god intern kontroll. Slutsatsen grundar sig på en samlad bedömning av
resultatet för de enskilda momenten trots att alla delar av tidsskäl inte har kunnat
redovisas.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2012-03-26 kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Informationen noteras. Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs
kommun uppnått god intern kontroll under 2011.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-03-26, § 9
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-14
Bilagor, kontrollplaner för kommunens verksamheter
Intern kontrollplan 2011, antagen av KS 2011-04-04 § 66
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras. Kommunstyrelsen bedömer att
Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
• Informationen noteras.
• Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll
under 2011.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 916-2011

Analys av ekonomin för Linåkerskolan
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-15, § 136, bl a att ge kommunförvaltningen i
uppdrag att återkomma med en analys av ekonomin för Linåkerskolan med förslag
till åtgärder för att återställa enhetens negativa resultatutjämningsfond för
redovisning i delårsbokslutet per den 31 oktober.
Skolområdet Linåker prognostiserar ett budgetunderskott år 2011 om cirka 2 100
tkr. Det förväntade underskottet uppstår huvudsakligen på grund av fyra faktorer.
1. Omställningskostnader för en sista omställning i skolans organisationsstruktur
blev klar under våren.
2. Tillfällig utökning med en biträdande rektorstjänst för att den nya ledningen på
skolan skulle kunna tillgodogöra sig kunskaper från föregående ledning.
3. Två brandattentat drabbade skolan under vårterminen.
4. Minskningen av elevantalet blev större än förväntat.
Förvaltningen bedömer att för att generera överskott motsvarande det förväntade
underskottet i resultatutjämningsfonden inom ett år skulle det krävas en
personaljustering om cirka -8,5 tjänster inför år 2012. Dessa indragningar skulle
även behöva vara uppklarade innan årets start. Redan under vårterminen bedöms
kvaliteten på utbildningen bli försämrad och möjligheten att uppnå målen skulle
vara liten.
Välfärdsutskottet föreslog 2011-08-15, § 46, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Kostnaderna för självrisker på grund av
brand behandlas vid balanseringen av bokslutet 2011. Linåkerskolan har fyra års
återbetalningstid av underskottet. Linåkerskolan ska ha balans mellan verksamhet
och budget år 2012 och påbörja återbetalningen av det ackumulerade underskottet.
Kommunstyrelsen fattade 2011-11-07, § 190, följande beslut: Kostnaderna för
självrisker på grund av brand behandlas vid balansering av bokslut 2011.
Linåkerskolan ska ha balans mellan verksamhet och budget 2012 och påbörja
återbetalningen av det ackumulerade underskottet senast 2013. Välfärdsutskottet
uppdras återkomma med en redovisning av planerade åtgärder för att
Linåkerskolan ska nå en ekonomi i balans 2012 och för att reglera skulden under
åren 2013 – 2015. Redovisningen ska ske i samband med månadsuppföljningen per
den 28 februari 2012.
Kommunfullmäktige fattade 2011-11-21, § 177, följande beslut: Linåkerskolan har
fyra års återbetalning av underskottet.
Nu föreligger en beskrivning av planerade åtgärder för Linåkerskolans ekonomi.
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Välfärdsutskottet fattade 2012-03-27, § 17, följande beslut: Välfärdsutskottet antar
kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2012-03-13, som sin egen och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-03-27, § 17
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-21, § 177
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-07, § 190
Välfärdsutskottets protokoll 2011-08-15, § 46
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-09-29
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 136
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av produktionschef Lars Wästberg och
ekonom Josefine Freij.
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, LWG, JEGN, NMT)
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Dnr 364-2011, 916-2011

Analys av resurser för barn i behov av särskilt stöd
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2011, § 136, bl a
följande beslut: Kommunförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en analys
av ekonomin för barn i behov av särskilt stöd som en del av underlaget inför
fastställande av resurser 2012 i det brukarbaserade ersättningssystemet inom
förskola och skola.
Kommunförvaltningen har lämnat en rapport i ärendet, daterad 2011-09-30.
Kommunstyrelsen fattade 2011-10-17, § 171, följande beslut: Kommunstyrelsen
avvaktar med att pröva frågan om ev. förändringar av
”kommunfullmäktigepengen” inom verksamheten Grundskola till dess den
färdigställda utredningen av verksamheten Barn i behov av särskilt stöd
presenterats. Kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktige, om att
verksamheten Individ- och familjeomsorg budget minskas med 320 tkr år 2012 och
framöver samtidigt som verksamheten Grundskolas budget ökas med motsvarande,
behandlas i samband med Kompletteringsbudget I år 2012.
En rapport - Utredning av organisationen - Barn av behov av särskilt stöd i Svalövs
kommun – har nu färdigställts. Det lämnades en muntlig redogörelse för rapporten
vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-03-12.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-20
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-12, § 31
Utredning av organisationen - Barn av behov av särskilt stöd i Svalövs kommun,
daterad 2012-01-24
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 136
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-09-28
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef Kerstin
Lingebrant.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Rapporten ”Utredning av organisationen - Barn av behov av
särskilt stöd i Svalövs kommun” noteras. Återrapport ang utredningen och ev
förslag till utveckling/förändring skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2013-06-30.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Rapporten ”Utredning av organisationen - Barn av behov av särskilt stöd i
Svalövs kommun” noteras.

•

Återrapport ang utredningen och ev förslag till utveckling/förändring skall
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2013-06-30.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET, JBN, JEGN, KALN)
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Dnr 362-2012

Uppföljning brukarbaserat ersättningssystem
Sammanfattning
Föreligger tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, av vilken följande framgår:
”2009 infördes brukarbaserat ersättningssystem för verksamheterna förskola,
grundskola och fritidshem. Sedan år 2011 ingår allt i ersättningen; även
lokalkostnaderna är volymbaserade. Bakgrunden till att även göra lokalkostnaderna
volymbaserade var att det för kommunen skulle vara kostnadsneutralt oavsett om
en elev valde att få sin utbildning eller barnomsorg i kommunal eller fristående
enhet. Verksamheterna välkomnade inte ersättningen via skolpeng men idag är alla
vana och införstådda med ersättningssystemet.
Sedan införandet har mycket hänt i omvärlden. Lagen om lika villkor har prövats i
många hänseenden i förvaltnings- och kammarrätt. Även i vår egen organisation
har det skett förändringar. Fristående enheter har överklagat till förvaltningsrätt och
Svalövs kommun har fått rätt och vårt ersättningssystem har visat sig vara
funktionellt.
Ingen uppföljning har ännu gjorts av systemets rutiner, reglemente och praxis. Idag
finns mycket erfarenhet och lagen är prövad, kan vi nyttja detta genom att vara mer
smarta och således nyttja våra resurser mer effektivt?”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-19
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef Kerstin
Lingebrant.
Yrkande
Birgitta Jönsson (S): Kommunförvaltningen uppdras att göra en uppföljning och
utvärdering av det brukarbaserade ersättningssystemets rutiner, reglemente och
praxis inom förskola, grundskola och skolbarnsomsorg för återrapportering till
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Kommunförvaltningen uppdras att göra en uppföljning och utvärdering av
det brukarbaserade ersättningssystemets rutiner, reglemente och praxis
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inom förskola, grundskola och skolbarnsomsorg för återrapportering till
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2012.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, KET, JEGN)
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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.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2011-11-14, § 49, följande beslut:
Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med förslag till beslut om vilka
strategier som kan avslutas.
Kommunförvaltningen har tagit fram en skrivelse där man föreslår att ärendet nu
kan avskrivas.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2012-03-26, 11, följande beslut: 1)
Ekonomi- personalutskottet uppdras att i samråd med ekonomiberedningen
utarbeta förslag till modell för God ekonomisk hushållning, Balanserad styrning
och Resultatbaserat styrsystem. Uppdraget har genomförts.
2) Inriktningen i strategin Kommunens ekonomiska utveckling 2009 godkänns och
återrapporteras i delårsbokslutet för augusti 2009. Uppdraget har genomförts.
3 a) Förvaltningen uppdras göra fördjupade utredningar avseende skrivelsens
förslag om Strukturförändringar 2010 för förskoleverksamheten inklusive ett
alternativ med gemensam administration i befintlig organisation. Uppdraget ska
ingå i översynen av förvaltningsorganisationen. 3 b) Förvaltningen uppdras göra
fördjupade utredningar avseende skrivelsens förslag om Strukturförändringar 2010
för äldrevården/de särskilda boendena samt LSS boenden. Uppdraget har
genomförts. 3 d) Förvaltningen uppdras göra fördjupade utredningar avseende
skrivelsens förslag om fördjupad analys av pengsystemet. Uppdraget har
genomförts och övergår i löpande drift. 4) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet
uppdras att i samråd med välfärdsutskottet påskynda processen för
kostupphandlingen och att genomföra upphandlingen i Kågeröd och Röstånga som
en inledande del. Uppdraget har genomförts. 5) Förvaltningen uppdras att i samråd
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med kommunstyrelsens presidium utarbeta ett projektbaserat ersättningssystem för
kommunens näringslivs- och turismfrågor, syftande till att öka
externfinansieringen. Uppdraget har genomförts. 6) Ekonomi- och
personalutskottet uppdras genomföra fördjupade diskussioner/alternativt
utredningar utifrån strategin Stärk kommunens finansiella kraft. Uppdraget har
genomförts. 7) Kommunchefen uppdras att i samråd med AB Svalövsbostäders VD
utreda och belysa eventuella samordningsvinster inom administration m.m. mellan
SvaBo/SvaLo och kommunen. Uppdraget har genomförts.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-03-26, § 11
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-02-21
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-11-14 § 49
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-03, § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 117
Kommunstyrelsens protokoll 2009-08-17, § 104
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Rapporten noteras. Ärendet
sju strategier avskrivs i sin helhet med hänvisning till kommunförvaltningens
rapport.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Rapporten noteras.

•

Ärendet sju strategier avskrivs i sin helhet med hänvisning till
kommunförvaltningens rapport.

Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK, JBN)
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Dnr: 930-2010

Strategisk plan och budget 2012, plan 2013-2014 –
Kompletteringsbudget I
Sammanfattning
Föreligger kompletteringsbudget I per 2012-02-29 från kommunförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kompletteringsbudget I, per 2012-02-29
Yrkanden
Krister Olssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Olof
Röstins (M) och Bengt Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Anslaget för Grundskola 2012 minskas med 8 000 000 kr på grund av färre antal
elever än budgeterat. 2) Anslaget för Förskola 2012 minskas med 2 100 000 kr på
grund av färre antal barn än budgeterat. 3) 320 000 kr 2012 och framåt
ombudgeteras från Individ- och familjeomsorg till Grundskola avseende barn i
behov av särskilt stöd. 4) Anslaget för Grundskola 2012 ökas med 2 200 000 kr
avseende resurser till barn i behov av särskilt stöd. 5) Anslaget för Politisk
organisation 2012 och framåt ökas med 100 000 kr avseende Samarbetsavtal Skåne
Nordväst. 6) Anslaget för Förvaltningsledning 2012 ökas med 750 000 kr avseende
projektmedel för centrala projekt. 7) Anslaget för Kommunstyrelsens förfogande
2012 ökas med 750 000 kronor för genomförande av åtgärder i form av förstärkt
gatuunderhåll, förstärkt skötsel av parker och offentliga miljöer samt ev
utredningar som syftar till att åstadkomma lägre kostnader på sikt. 8) Anslag för
LSS 2012 och framåt ökas med 250 000 kr avseende Nytt gruppboende. 9)
Anslaget för LSS 2012 ökas med 4 000 000 kr avseende verksamheten. 10)
Anslaget för Individ- och familjeomsorg 2012 ökas med 640 000 kr avseende
bemanning försörjningsstöd. 11) Anslaget för Arbetsmarknad 2012 och framåt
ökas med 150 000 kr avseende sommarjobb till skolungdomar. 12) Anslaget för
Gator och vägar 2012 ökas med 260 000 kr avseende dagvattenkostnad. 13)
Anslaget för Överförmyndare 2012 ökas med 300 000 kr avseende handläggare
ensamkommande barn samt med 100 000 kr avseende utbildning av gode män och
förvaltare. 14) Anslaget för Miljö 2012 med ökas med 200 000 kr avseende
medlemsavgifter för vattenvårdsförbund. 15) Anslaget för Styrelsen för BT-Kemi
efterbehandling 2012 ökas med 260 000 kr avseende lokalkostnader Torgskolan.
16) Anslaget för Finansiella intäkter 2012 med 1 000 000 kr. 17) Ett anslag avs
effekt av lägre arbetsgivaravgifter införes inom finansförvaltningen med 5 900 000
kr. 18) Anslaget för strategisk reserv ökas med 6 940 000 kr vilket utgör
mellanskillnaden för punkterna 1) – 17). 19) 1 000 000 kr anslås i
investeringsbudgeten för investeringsobjekt inom Svalöfs gymnasium.
Kommunstyrelsens gymnasieutskott uppdras att återkomma med reviderad
investeringsbudget 2012 till juni månads uppföljning. 20) Anslaget för
investeringsprojekt avseende tankbil Svalöv minskas från 4 000 000 kr till 3 200
000 kr. 21) 600 000 kr anslås i investeringsbudgeten för inköp av befälsbil Svalöv.
Justerandes sign
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22) I övrigt noteras informationen. 23) Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras att hålla givna budgetar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anslaget för Grundskola 2012 minskas med 8 000 000 kr på grund av färre
antal elever än budgeterat.
2. Anslaget för Förskola 2012 minskas med 2 100 000 kr på grund av färre
antal barn än budgeterat.
3. 320 000 kr 2012 och framåt ombudgeteras från Individ- och familjeomsorg
till Grundskola avseende barn i behov av särskilt stöd.
4. Anslaget för Grundskola 2012 ökas med 2 200 000 kr avseende resurser till
barn i behov av särskilt stöd.
5. Anslaget för Politisk organisation 2012 och framåt ökas med 100 000 kr
avseende Samarbetsavtal Skåne Nordväst.
6. Anslaget för Förvaltningsledning 2012 ökas med 750 000 kr avseende
projektmedel för centrala projekt.
7. Anslaget för Kommunstyrelsens förfogande 2012 ökas med 750 000 kronor
för genomförande av åtgärder i form av förstärkt gatuunderhåll, förstärkt
skötsel av parker och offentliga miljöer samt ev utredningar som syftar till
att åstadkomma lägre kostnader på sikt.
8. Anslag för LSS 2012 och framåt ökas med 250 000 kr avseende Nytt
gruppboende.
9. Anslaget för LSS 2012 ökas med 4 000 000 kr avseende verksamheten.
10. Anslaget för Individ- och familjeomsorg 2012 ökas med 640 000 kr
avseende bemanning försörjningsstöd.
11. Anslaget för Arbetsmarknad 2012 och framåt ökas med 150 000 kr
avseende sommarjobb till skolungdomar.
12. Anslaget för Gator och vägar 2012 ökas med 260 000 kr avseende
dagvattenkostnad.
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13. Anslaget för Överförmyndare 2012 ökas med 300 000 kr avseende
handläggare ensamkommande barn samt med 100 000 kr avseende
utbildning av gode män och förvaltare.
14. Anslaget för Miljö 2012 med ökas med 200 000 kr avseende
medlemsavgifter för vattenvårdsförbund.
15. Anslaget för Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling 2012 ökas med 260
000 kr avseende lokalkostnader Torgskolan.
16. Anslaget för Finansiella intäkter 2012 med 1 000 000 kr.
17. Ett anslag avs effekt av lägre arbetsgivaravgifter införes inom
finansförvaltningen med 5 900 000 kr.
18. Anslaget för strategisk reserv ökas med 6 940 000 kr vilket utgör
mellanskillnaden för punkterna 1) – 17).
19. 1 000 000 kr anslås i investeringsbudgeten för investeringsobjekt inom
Svalöfs gymnasium. Kommunstyrelsens gymnasieutskott uppdras att
återkomma med reviderad investeringsbudget 2012 till juni månads
uppföljning.
20. Anslaget för investeringsprojekt avseende tankbil Svalöv minskas från
4 000 000 kr till 3 200 000 kr.
21. 600 000 kr anslås i investeringsbudgeten för inköp av befälsbil Svalöv.
22. I övrigt noteras informationen.
23. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna
budgetar.
Icke deltagande i beslut
Lennart Pettersson (C) och Johanna Hedin (C) deltar ej i beslutet.
Expediering:
Nämnder och styrelser
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, PAEK, KET, LWG, TSA)
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Dnr 80-2012

Årsredovisning 2011, AB SvalövsBostäder
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsBostäder för år 2011.
Det noteras att årsstämma kommer att hållas 2012-05-15.
Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för AB SvalövsBostäder
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S), Lennart Petterssons (C) och Charlotte Wachtmeisters (M)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: AB SvalövsBostäders årsredovisning för
år 2011 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma
rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman
framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2011 noteras.

•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

•

Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Expediering:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Ajournering 14.45 – 15.00
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Dnr 81-2012

Årsredovisning 2011, AB SvalövsLokaler
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsLokaler för år 2011.
Det noteras att årsstämma kommer att hållas 2012-05-15.
Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för AB SvalövsLokaler
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: AB SvalövsLokalers
årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid
ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2011 noteras.

•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

•

Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Protokollsanteckning
Jenny A Wenhammar (MP): Rivningsbeslutet för Magasinet 9:6 ska rivas upp och i
stället bevaras.
Expediering:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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Dnr 83-2012

Årsredovisning 2011, NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB för år
2011.
Årsstämma för bolaget kommer att hållas den 29 maj 2012.
Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: NordVästra Skånes
Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2011
noteras.

•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Expediering:
NordVästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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Dnr 85-2012

Årsredovisning 2011, Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Sammanfattning
Nu föreligger årsredovisning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år
2011.
Årsstämma för bolaget kommer att hållas den 8 maj 2012.
Beslutsunderlag
Förslag till stämman från styrelsen ang nya medlemmar och verksamhetsområde.
Årsredovisning med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Kommunassurans
Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2011 noteras. Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid årsstämman rösta för att
styrelsens förslag att a) anta nya principer för att ansluta nya delägare till bolaget,
samt b) bolaget utökar sitt geografiska verksamhetsområde till att omfatta Götaland
godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2011 noteras.

•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för
att styrelsen och VD för Kommunassurans Syd Försäkrings AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

•

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid årsstämman rösta för att
styrelsens förslag att a) anta nya principer för att ansluta nya delägare till
bolaget, samt b) bolaget utökar sitt geografiska verksamhetsområde till att
omfatta Götaland godkännes.

Expediering:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Justerandes sign
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Dnr 88-2011

Årsredovisning 2011, Söderåsens miljöförbund
Sammanfattning
Kommunalförbundet Söderåsens miljöförbund har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2011 med tillhörande revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Årsredovisning från Söderåsens miljöförbund 2011
Granskning av årsbokslut 2011, samt revisionsrapport
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Söderåsens
miljöförbunds årsredovisning för år 2011 noteras. Direktionen för Söderåsens
miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2011 noteras.

•

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Expediering:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
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Dnr 427-2008

Avfallssamverkan inom Skåne Nordväst (Sopkoll)
Sammanfattning
Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre
renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med
uppdraget bl.a. att arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål.
Kommunfullmäktige i Svalöv beslutade 2011-01-31, § 8, att godkänna förslag till
samverkansbeslut och handlingsplan m.m.
Skåne Nordväst har nu tagit fram ett förslag till övergripande målsättning för
avfallshanteringen (bilaga 1), förslag till samordning och samarbete (bilaga 2) samt
förslag till ägardirektivstillägg (bilaga 3).
Kommunförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2012-03-16 att kommunen ska
godkänna bilagorna 1 och 2. Förslaget till ägardirektivstillägg (bilaga 3) ska
däremot, enligt förvaltningens förslag, inte godkännas eftersom det framtagna
förslaget inte anses vara i paritet med det behov som Landskrona och Svalöv ser
sig behöva i sin ägarroll gentemot LSR.
Kommunförvaltningen betonar att det i kommande beslutsförslag är angeläget att
det framkommer om förslagen från projektet delas av hela projektorganisationen
d.v.s. även av de tre avfallsbolagen LSR, NSR och Nårab.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-03-29, § 34,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till
övergripande målsättning för avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns med
följande justering: Bisatsen i första meningen som lyder ”med avfallsminimering
nedan avses restavfall, d.v.s. avfall som inte kan återbrukas, återvinnas eller
energiutnyttjas” utgår. Förslag till samordning och samarbete kring funktioner
inom avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns. Förslag till
ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns inte. Svalövs kommun ställer
sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2012-0316.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-29, § 34
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-03-16.
LSR:s yttrande över förslag, daterat 2012-01-26.
Förslag till övergripande målsättning för avfallshantering (bilaga 1), daterat 201201-19.
Förslag till samordning och samarbete (bilaga 2), daterat 2012-01-19..
Förslag till ägardirektivstillägg (bilaga 3), daterat 2012-01-19.
Skåne Nordvästs förslagsskrivelse, daterad 2012-01-19.
Justerandes sign
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Fredrik Löfqvist.
Yrkanden
Krister Olssons (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Förslag till övergripande målsättning för avfallshantering,
daterat 2012-01-19, godkänns med följande justering: Bisatsen i första meningen
som lyder ”med avfallsminimering nedan avses restavfall, d.v.s. avfall som inte kan
återbrukas, återvinnas eller energiutnyttjas” utgår. Förslag till samordning och
samarbete kring funktioner inom avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns.
Förslag till ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns inte. Svalövs
kommun ställer sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i tjänsteskrivelse
daterad 2012-03-16.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Förslag till övergripande målsättning för avfallshantering, daterat 2012-0119, godkänns med följande justering: Bisatsen i första meningen som lyder
”med avfallsminimering nedan avses restavfall, d.v.s. avfall som inte kan
återbrukas, återvinnas eller energiutnyttjas” utgår.

•

Förslag till samordning och samarbete kring funktioner inom
avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns.

•

Förslag till ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns inte.

•

Svalövs kommun ställer sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i
tjänsteskrivelse daterad 2012-03-16.

Expediering:
Skåne NordVäst (inkl skrivelse)
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB (inkl skrivelse)
Kommunförvaltningen (TSA)
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Dnr P 2011-15, 363-2007

Detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m fl (stationsområde), Svalövs
kommun
Sammanfattning
Planförslaget syftar till att möjliggöra anläggandet av plattformar för persontåg i
Svalövs tätort och ytor för angöringstrafik till järnvägsstationen. Den ger möjlighet
till planskild förbindelse under järnvägen för gång- och cykeltrafik och för säker
förbindelse till plattformar. Genom utökning av gatumark tillskapas stationsnära
parkering samt separat körfält för anslutande bussar.
Program upprättades inte för förslaget eftersom planens utgångspunkter och mål
motsvarade vad som framgick av Banverkets förstudie under 1999 ”Söderåsbanan,
Nya mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv”. Förslaget ställdes ut för samråd och
utställning under 2007.
Efter omarbetning 2011 ställdes förslaget ut på nytt fr.o.m. 8 juni 2011 t.o.m. 1 aug
2011. Inkomna yttranden och synpunkter med förvaltningens kommentarer och
förslag till ändringar redovisas i utlåtande, daterat 2011-10-31.
Samrådet har lett till ändringar i planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt
illustrations- och plankarta med avseende på text och bestämmelser.
Genomförda ändringar bedöms inte ge anledning till behov av ny utställning.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet återremitterade ärendet 2012-03-01, § 12,
för dialog med Trafikverket om det ekonomiska ansvaret för den tunnel för gångoch cykelväg som enligt planförslaget ska anläggas norr om bussterminalen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket. Verket har skriftligen godkänt
ett tillägg till genomförandebeskrivningen med följande förtydligande:
”Trafikverket utför och bekostar utbyggnad av erforderliga anläggningar och
åtgärder inom trafikområde järnväg Tj.”
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fattade 2012-03-29, § 29, följande beslut:
Utlåtande, daterat 2012-03-06, godkänns. Vidare föreslog utskottet
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till
detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), daterad 2012-03-06, antas.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-29, § 29
Förvaltningens förslagsskrivelse, upprättad 2012-03-19.
Detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl., daterad 2012-03-06 (innehållande rev.
utlåtande, rev. planbeskrivning, behovsbedömning enligt MB och
genomförandebeskrivning, daterade 2012-03-06, samt plankartor med
planbestämmelser resp. behovsbedömning, daterade 2012-02-21.)
Avsiktsförklaring gällande Söderåsbanan, TSU 2009-11-25, § 62.
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Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-01, § 12.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-05-18, § 53.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-11-17, § 105.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2007-10-03, § 109.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Olof Röstins (M), Krister Olssons (S), Christer
Laurells (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), daterad 201203-06, antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), daterad
2012-03-06, antas.

Protokollsanteckning
Jenny A Wenhammar (MP): Magasinet, Södra Svalöv 9:6, ska inte rivas utan
finnas kvar.
Expediering KS-beslut:
Kommunförvaltningen (VSK, ABN, BRG)
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Dnr 459-2011, 295-2012

Ansvar för handläggning av samrådsyttranden m.m. i
ärenden om fastighetsbildning hos Lantmäteriet
Sammanfattning
Inom förvaltningen har frågan om vilket organ som lämpligen bör företräda
kommunen vid samråd med Lantmäteriet i fråga om fastighetsbildningar m.m.
diskuterats vid flera tillfällen.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden ansvarar enligt reglementet för
specialreglerade uppgifter som tillsyn och kontroll och andra myndighetsutövande
åtgärder inom plan- och byggväsende. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i de delar som inte avser
myndighetsutövning mot enskild, t ex översiktsplan, områdesbestämmelser och
detaljplaner samt övrig fysisk planering.
I nuläget har de gällande bestämmelserna tolkats så att det är kommunstyrelsen
som ska lämna yttranden m.m. i samråd som Lantmäteriet tar initiativ till i ärenden
gällande fastighetsbildning. Lantmäteriet önskar vid dessa samråd att kommunen
tar ställning till fastighetsbildningens lämplighet med tanke på möjligheten till
framtida lov m.m. Om kommunen exempelvis ser positivt på att viss fastighet
bildas för bostadsändamål, bör kommunen i senare skede inte avslå ansökan om lov
för bostad på platsen med hänvisning till att fastigheten inte är lämplig för bostad.
Under viss typ av samråd är det även fråga hos kommunen om att fatta särskilda
beslut, t.ex. om att fastighetsbilda för ändamål som strider mot vissa bestämmelser.
Den prövning som Lantmäteriet önskar, bör mot bakgrund av redogörelsen ovan
framöver göras av den myndighet som ansvarar för myndighetsutövning inom
plan- och byggnadsområdet, och prövar ansökningar om lov och anmälan, d.v.s.
bygg-, trafik- och räddningsnämnden.
Vid närmare genomläsning av kommunstyrelsen delegeringsordning gällande
fastighetsbildning och förrättning har också konstaterats att det finns tydligare sätt
att uttrycka delegationen på. Nya texter har därför tagits fram, men innebörden är
densamma som tidigare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-19
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): Handläggningen i samråd om fastighetsbildning m.m.
(punkterna 5.3.1-3 i kommunstyrelsens delegeringsordning) förs över till bygg-,
trafik- och räddningsnämnden i enlighet med gällande reglementen. Punkterna
5.3.4-9 i kommunstyrelsens delegeringsordning utgår och ersätts med följande
punkter: ”Företräda kommunen i lantmäteriförrättning som behövs för att mark och
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vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.” samt ”Rätt att lämna
yrkande, ingå överenskommelser, att överklaga beslut m.m. då kommunen är
fastighetsägare, ledningshavare, rättighetshavare eller likvärdigt.” Delegat ska vara
mark- och exploateringsingenjör, med ersättare planarkitekt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Handläggningen i samråd om fastighetsbildning m.m. (punkterna 5.3.1-3 i
kommunstyrelsens delegeringsordning) förs över till bygg-, trafik- och
räddningsnämnden i enlighet med gällande reglementen.

•

Punkterna 5.3.4-9 i kommunstyrelsens delegeringsordning utgår och ersätts
med följande punkter: ”Företräda kommunen i lantmäteriförrättning som
behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt
sätt.” samt ”Rätt att lämna yrkande, ingå överenskommelser, att överklaga
beslut m.m. då kommunen är fastighetsägare, ledningshavare,
rättighetshavare eller likvärdigt.” Delegat ska vara mark- och
exploateringsingenjör, med ersättare planarkitekt.

Expediering:
Lantmäteriet
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (FKLT, TSA, MALN, BRG)
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Dnr 292-2012

Kulturplan för Skåne Nordväst 2012-2014
Sammanfattning
Kulturverksamheterna inom Skåne Nordväst har under det senaste året haft en
arbetsgrupp som tagit fram förslag till en delregional kulturplan. Kommunerna har
enats om en kulturplan innehållande gemensamma mål och aktiviteter i syfte att
utveckla regionens kulturliv. Exempel på mål i kulturplanen är att samverkan
mellan medlemskommunernas kulturförvaltningar stärks genom nätverksbygge,
delning av nyckelkompetens och gemensam kompetensutveckling.
På ett sammanträde den 15 februari ställde sig närvarande kulturpolitiker och
kulturchefer bakom förslaget till kulturplan. Man beslutade också att förslaget bör
behandlas politiskt av verksamhetsansvarig nämnd i de tio kommunerna. Svar ska
vara inne senast den 15 april 2012. Kommunförvaltningen har yttrat sig över
förslaget.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-03-27, § 20, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Svalövs kommun ställer sig bakom förslaget till kulturplan för Skåne
Nordväst.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-03-27, § 20
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-22
Kulturplan för Skåne Nordväst 2012-2014
Remiss, förslag till kulturplan för Skåne Nordväst 2012-2014
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kulturchef Margareta Sandberg
Jönsson.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Annie Carlsson (S), Johanna
Hedin (C), Bengt Jönsson (S) och Ingrid Ekström (SD): Svalövs kommun ställer
sig bakom förslaget till kulturplan för Skåne Nordväst.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Svalövs kommun ställer sig bakom förslaget till kulturplan för Skåne
Nordväst.
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Skåne NordVäst (inkl yttrande)
Fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona, 261 80 LANDSKRONA (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (LWG, MAJN)
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Dnr 332-2012

Gymnasieantagningsorganisation Skåne NordVäst
Sammanfattning
Inom Skåne Nordväst har frågan om gemensam antagningsorganisation diskuterats
sedan 2009 då en första utredning gjordes. Utredningens resultat har varit vilande i
väntan på att frågan skulle tas upp i hela samverkansområdet Skåne. Frågan har nu
diskuterats och förslaget är att respektive hörn ska ge förslag till lösning i
respektive hörn.
Nuvarande organisation
Den nuvarande antagningorganisationen i Skåne Nordväst består av fyra kanslier i
Helsingborg, Klippan, Landskrona och Ängelholm. Landskronas antagningskansli
svarar för antagning till de kommunala och de fristående skolorna i Landskrona
och Svalövs kommun. Denna tjänst köper Svalövs kommun av Landskrona
kommun.
Personal
På de fyra antagningskanslierna i Skåne Nordväst finns idag 3,4 tjänster som
arbetar med rena antagningsfrågor. För de kanslier som hanterar antagning till
samtliga kommuner utom Klippans kommun uppgår tjänsterna till 2,75.
Uppgifterna att arbeta med interkommunal ersättning, bidrag till fristående skolor,
rese- och inackoderingsbidrag ingår inte i uppdraget.
Kostnad
Personalkostnaden för 2,75 tjänster uppgår till 1 689 750 kr per år (2010 års
kostnad). För juli-december 2011 ersatte Svalöv kommun Landskrona kommun
med 58 431 kr. Ersättningen baserades på att Svalövs elever var 33,4 % av alla
elever som Landskrona kommun hanterade vid antagningen.
Lagförändring
Den nya skollagen föreskriver att gymnasieansökan ska lämnas till elevens
hemkommun och hemkommunen ska lämna ansökan vidare till den huvudman dit
eleven söker. Lagstiftaren har gett möjlighet till gemensam antagningsorganisation
och att denna organisation kan omfatta flera kommuner samt både kommunala och
fristående skolor. Eleven ska ange alla sina val på en ansökan samt rangordna
dessa.
Förslag: Gemensam antagningsorganisation
Klippans kommun valt att ställa sig utanför en gemensam antagningsorganisation. I
Skåne Nordväst är det nio kommuner som valt att delta varav sju har egen
gymnasieskola med nationella program och två har gymnasieskola med enbart
introduktionsprogram.
Förslaget är att antagningskansliet i Helsingborg ska svara för
antagningsorganisationen för kommunerna i Skåne Nordväst, utom Klippans
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kommun. Åtagandet innebär ett utökat kontaktnät med avlämnande och
mottagande skolor, utarbetande av nya rutiner mm.
Årskostnaden för 1 kansli och 2,2 tjänst beräknas bli 1 434 125 kr för 2012.
För att täcka kostnaderna för det gemensamma kansliet föreslås en avgift med 300
kr per 16-åring från respektive kommun.
Kostnaden för Svalövs kommun 2012 beräknas bli 44 700 per helår.
I förslaget ingår inte antagning och urval till introduktionsprogram samt antagning
och urval till gymnasiesärskolan. Detta ska utredas vidare.
För att en gemensam antagningsorganisation ska fungera krävs att det finns en
ansvarig kontaktperson hos respektive huvudman.
Fördelen med en gemensam antagningsorganisation är att det blir mer likvärdig
behandling av de sökande och större rättsäkerhet.
Önskemål från samtliga kommuner är att den gemensamma
antagningsorganisationen inrättas så att gemensam antagning kan göras till läsåret
2013/2014. Det nya kansliet behöver vara inrättat den 1 oktober 2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-27
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kvalitets- och myndighetschef Kerstin
Lingebrant.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M): Föreliggande förslag till gemensam
antagningsorganisation för Skåne Nordväst godkännes. Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas att underteckna detsamma.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till gemensam antagningsorganisation för Skåne
Nordväst godkännes.

•

Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna detsamma.

Expediering:
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr 529-2009

Centrum för kunskap, kultur och fritid – Välfärdsberedningens
redovisning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21, § 92, att ge välfärdsberedningen i
uppdrag att genomföra dialog med kommunmedborgarna om idén att skapa ett
center för kunskap, kultur och fritid i Svalövs tätort.
Välfärdsberedningen har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med frågan.
Arbetsgruppen har genomfört dialogmöten för allmänheten, återkopplingsmöte
m.m.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-30 redovisade
välfärdsberedningen sitt arbete.
Välfärdsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2012-04-02.
Minnesanteckningarna är dock ännu inte justerade.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslog i skrivelse daterad 2012-04-04
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Välfärdsberedningens rapport noteras. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen
för beaktande i den fortsatta planeringen.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunfullmäktiges ordförande, daterad 2012-04-04
Slutrapport från välfärdsberedningen, daterad april 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-30, § 3
Välfärdsberedningens rapport
Kommunfullmäktige protokoll 2010-06-21, § 92
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Välfärdsberedningens rapport noteras. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen
för beaktande i den fortsatta planeringen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•
Justerandes sign

Välfärdsberedningens rapport noteras.
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Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande i den fortsatta
planeringen.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
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Dnr 370-2012

Uppdrag till välfärdsutskottet ang matsal och idrottshall
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-16, § 4, att godkänna förslag till hyresavtal
för ny- och ombyggnad av F – 6 skola i Svalövs tätort där tidigare Centralskolan
varit lokaliserad. Förslaget till ny- och ombyggnationen innehåller lokaler för
förskole-, skol- och skolbarnomsorgsverksamheterna. Lokaler för
måltidsverksamheten är tänkt att samordnas med beslut om vad som ska ske med
Idrottshallen i Svalöv.
Kommunfullmäktige gav 2010-06-21, § 92, Välfärdsberedningen i uppdrag att
genomföra en medborgardialog kring förslag till centra för utbildning, kultur och
fritid i Svalövs tätort. Beredningen redovisade sitt arbete vid kommunfullmäktiges
möte 2012-02-27. Redovisningen från beredningens olika medborgardialoger pekar
på behovet av att bygga en verksamhetslokal i det aktuella området i Svalövs tätort
som kan innehålla en mängd olika verksamheter för såväl skol-, fritids- som
kulturändamål. Bl a visar det sig vara positivt att Idrottshallen utformas på ett
sådant sätt att man kan kombinera servering vid olika arrangemang som genomförs
i dessa lokaler.
Fastighetsägaren – AB SvalövsLokaler – har vid olika tillfällen påtalat att
Idrottshallen i Svalöv har brister av såväl konstruktionsmässiga som åldersmässig
art att det troligen blir lika dyrt att bygga om och till befintlig Idrottshall jämfört
med att bygga en ny. Den befintliga hallen är dessutom mycket svår att utformas så
att den uppfyller dagens krav på tillgänglighet.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms det nu att det finns tillräckligt med underlag
för att kunna gå vidare i arbetet. Kommunstyrelsens ordförande m fl föreslår nu att
Välfärdsutskottet får i uppdrag att tillsammans med fastighetsägaren utarbeta ett
förslag till byggnation av matsal och idrottshall i Svalövs tätort. Idrottshallen
föreslås få en sådan utformning att man successivt kan bygga till denna med olika
verksamheter som finns redovisade i underlaget från Välfärdsberedningen. Även
matsal och idrottshall föreslås om möjligt utformas så att dessa kan byggas i
etapper, men fungera som en enhet när de är färdiga.
Samtidigt som behovet av att finna en lösning för matsal och idrottshall i Svalövs
tätort finns det behov av att ta fram förslag till lösningar för olika
inomhusverksamheter i Röstånga. Gymnastiklokalen i Röstånga har varit föremål
för diskussion under många år. Det finns ett önskemål från det lokala föreningslivet
på orten att få till stånd en Idrottshall med fulla mått. Även här föreslås att
Välfärdsutskottet får i uppdrag tillsammans med fastighetsägaren att ta fram förslag
till lösningar.
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Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse, kommunstyrelsens
vice ordförande Charlotte Wachtmeister, välfärdsutskottets ordförande Birgitta
Jönsson och ekonomi- och personalutskottets ordförande Torbjörn Ekelund,
daterad 2012-03-26
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av produktionschef Lars Wästberg.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund
(FP), Johanna Hedin (C) och Charlotte Wachtmeister (M): Välfärdsutskottet
uppdras ta fram förslag i enlighet med skrivelsen. Lägesrapport av uppdraget ska
ske till kommunstyrelsen senast 2012-09-30. I uppdraget ska även beaktas
möjligheten med ett tillagningskök.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Välfärdsutskottet uppdras ta fram förslag i enlighet med skrivelsen.

•

Lägesrapport av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen senast 2012-09-30.
I uppdraget ska även beaktas möjligheten med ett tillagningskök.

Det noteras att Jenny A Wenhammar (MP) önskade lämna protokollsanteckning,
vilket inte medgavs av ordföranden.
Expediering:
Välfärdsutskottet
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
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Dnr 355-2012

Upprustning av idrottsanläggningar
Sammanfattning
I den strategiska budgeten för 2012 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 4
miljoner kronor för upprustning av idrottsanläggningar. Anslaget för
kapitalkostnader på idrottsplatser har höjts med 200 000 kronor från och med 2012
samt med ytterligare 200 000 kronor från och med 2013 för att kompensera ökade
kapitalkostnader som följd av investeringsanslag upprustning av idrottsplatser.
Kommunförvaltningen anser att rubriceringen i investeringsbudgeten ger utrymme
för en ganska fri tolkning. Huvudavsikten med investeringen har dock av
politikerna i olika sammanhang framförts vara att anlägga en konstgräsplan i
kommunen.
Inför budgetarbetet 2012 bjöd kommunstyrelsens ordförande och välfärdsutskottets
ordförande in representanter från fotbollsföreningarna i kommunen för att diskutera
frågan om konstgräsplan. Kommunförvaltningen har i en skrivelse beskrivit hur
diskussionen med föreningarna har fortgått och övriga frågor att beakta i den
fortsatta processen. Bland annat ser förvaltningen behovet av att en tydlig
projektorganisation skapas, där bland annat en politisk styrgrupp ingår.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-03-27, § 21, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Välfärdsutskottet utgör politisk styrgrupp för projektet.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av verksamhetschef Björn Svensson.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-03-27, § 21
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-23
Yrkande
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M) och Christer
Laurell (C): Välfärdsutskottet utgör politisk styrgrupp för projektet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Välfärdsutskottet utgör politisk styrgrupp för projektet.

Expediering:
Välfärdsutskottet
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 377-2010

Attraktiv boendekommun – Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningens redovisning m m
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen hade tidigare utrett ärendet och bl a
konstaterat att en omarbetning av kommunens näringslivspolitiska strategi är
nödvändig.
Kommunfullmäktige gav 2011-06-20, § 116, tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen i uppdrag att kartlägga vilka faktorer som är
väsentliga för att utveckla Svalövs kommun som en attraktiv boendekommun.
Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt på förslag från tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen, kommunstyrelsen att revidera kommunens
näringslivsstrategi med fokus på kommunal profilering, regional samverkan och
förutsättning för lokalt företagande.
Beredningen har arbetat med frågan och redovisat sina slutsatser i en rapport,
daterad 2011-12-06. Rapporten redovisades vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-02-27. Kommunfullmäktige beslutade då att notera informationen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Leif Hägg, daterad 2012-03-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-02-27, § 27
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 116.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 128.
Skrivelse från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, daterad 2011-05-18
Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2011-05-09
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningens ordförande Ann Pettersson.
Yrkande
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Beredningens slutrapport av uppdraget attraktiv boendekommun, daterad 2011-1206, noteras. Kommunfullmäktige ger tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen i
uppdrag att; Med utgångspunkt från aktuella tillväxtprogram ta fram ett underlag
för att revidera och utveckla dessa. Slutrapport senast i februari 2013. Beredningen
ska på lämpligt sätt samråda med ordförande i kommunstyrelsens tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskott om upplägg och genomförande av uppdraget.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att; Utarbeta en strategi för
aktiv marknadsföring av Svalövs kommun som en attraktiv boendekommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Beredningens slutrapport av uppdraget attraktiv boendekommun, daterad
2011-12-06, noteras.

•

Kommunfullmäktige ger tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen i
uppdrag att;
Med utgångspunkt från aktuella tillväxtprogram ta fram ett underlag för att
revidera och utveckla dessa. Slutrapport senast i februari 2013. Beredningen
ska på lämpligt sätt samråda med ordförande i kommunstyrelsens tillväxtoch samhällsbyggnadsutskott om upplägg och genomförande av uppdraget.

•

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att;
Utarbeta en strategi för aktiv marknadsföring av Svalövs kommun som en
attraktiv boendekommun.

Expediering:
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
Kommunförvaltningen (FKLT, TSA, TAM)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 61-2012

Motion, Ekologisk mat på Svalöfs gymnasium
Sammanfattning
Aase Jönsson (KD) har lämnat in en motion som rör ekologisk mat på Svalöfs
gymnasium.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att undersöka möjligheten
att servera ekologisk lunchrätt som alternativ fr.o.m. höstterminen 2012 på Svalöfs
gymnasium.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för
handläggning 201201-30, § 16.
Motionen remitterades av kommunstyrelsens ordförande till kommunstyrelsens
gymnasieutskott 2012-02-08
Gymnasieutskottet fattade 2012-03-21, § 13, följande beslut: Svalöfs gymnasiums
ledning får i uppdrag att undersöka möjligheterna att servera ekologisk lunchrätt
som alternativ fr.o.m. höstterminen 2012. Gymnasieutskottet ställer sig bakom
föreliggande yttrande.
Gymnasieutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Motionen bifalles med hänvisning till inkommet yttrande och
fattade beslut.
Beslutsunderlag
Gymnasieutskottets protokoll 2012-03-21, § 13
Förslag till beslut från gymnasieutskottets ordförande, daterat 2012-02-13
Remittering av motion från kommunstyrelsens ordförande till gymnasieutskottet,
daterad 2012-02-08
Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-01-30, § 16
Motion från Aase Jönson (KD), daterad 2012-01-16
Yrkande
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles
med hänvisning till inkommet yttrande och fattade beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen bifalles med hänvisning till inkommet yttrande och fattade beslut.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (LAHN, TSA, CWN, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 162-2012

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2012-03-29.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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