Kommunstyrelsens
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

2011-11-07

Sida

1 (13)

Kommunhuset, kl 13.30 – 16.45
Karl-Erik Kruse (S), ordf
Charlotte Wachtmeister (M)
Birgitta Jönsson (S)
Christer Laurell (C)
Ingrid Ekström (SD), tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)
Pernilla Ekelund (FP), tjg ers för Thomas Löfgren (M)

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson
Se i övrigt sid 2)

Utses att justera

Charlotte Wachtmeister

Justeringens tid och plats

2011-11-08, kl 13.30, Kommunförvaltningen Staben
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Charlotte Wachtmeister
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-07

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Staben

Underskrift

Margareta Persson
Utdragsbestyrkande

186 – 193
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Ej tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Torsten Vigre (M)
Annie Carlsson (S)
Lennart Pettersson (C)
Hjördis Nilsson (FP)
Gunnar Bengtsson (S)
Ann Pettersson (M)
Anette Hallberg (S)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
Paul Eklund, stabschef, §§ 186 d), 192 – 193
Jan Bengtsson, ekonomichef
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig
Lars Wästberg, produktionschef
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef
Jacob Lewallius, GIS- och planeringsingenjör, § 186 a)
Daniel Nilsson, rektor/områdeschef, §§ 186 – 193, dock ej § 186 d)
Karolina Larsson, nämndssekreterare
Britta Fremling, nämndssekreterare, § 186 d)
Leif Hägg, kommunfullmäktiges ordförande, § 186 d)
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§ 186

Information
a) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister
och GIS- och planeringsingenjör Jacob Lewallius informerar om:
•

Vindkraft i Svalövs kommun - Tematiskt tillägg till Översiktsplanen (Dnr
307-2009)

b) Skriftlig information:
•

Reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel – Söderåsens
miljöförbund (Dnr 987-2011)

•

Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013-2014 - Söderåsens
miljöförbund (Dnr 988-2011)

•

Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal gällande
konsumentrådgivning, tredje kvartalet 2011 (Dnr 423-2011)

•

Angående tillsyn av barnhems- och fosterbarn mellan 1920-80 samt
Information från SKL (Dnr 989-2011)

c) Rapporter från möten och konferenser:
Kommunstyrelsens ordförande informerade om sammanträffande mellan
kommuner längs Godsstråket genom Skåne avs persontågstrafik, 2011-11-04
d) Översyn av den politiska organisationen i Svalövs kommun – PWC (Dnr 4842007) – konsult Magnus Hultgren informerar
e) Ev. extra sammanträde med kommunstyrelsen 2011-11-21, kl 17.30 (VA-taxa)
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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§ 187

Protokoll
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-10-03
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2011-10-24
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-09-28
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-10-26
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-09-13
Protokoll från välfärdsutskottet 2011-10-18
Protokoll från gymnasieutskottet 2011-09-21
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2011-09-20 (offentlig del)
Protokoll från myndighetsutskottet välfärd 2011-10-25 (offentlig del)
Protokoll från AB SvalövsBostäder 2011-10-19
Protokoll från AB SvalövsLokaler 2011-10-19
Protokoll från styrelsemöte i Söderåsens miljöförbund 2011-08-30
Protokoll från styrelsemöte i Söderåsens miljöförbund 2011-10-04
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2011-08-29
Protokoll från styrelsemöte i Landskrona-Svalöv Renhållning AB 2011-09-20
Protokoll från Skåne Nordväst samarbetskommitténs sammanträde 2011-09-09
Protokoll från samråd med medlemskommunerna i Söderåsens miljöförbund 201104-26
Kommunstyrelsens beslut
• Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2011.
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Dnr 930-2010

Strategisk plan och budget 2012, plan 2013-2014 – Nämndsbudget
för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2011-06-20, § 112, följande beslut:
Budgetdokumentet revideras enl ändringsyrkanden. Utdebitering av allmän
kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2012 till 20,49 kr per skattekrona.
Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2012 och plan 2013-2014 fastställs i
enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ekonomichef Jan Bengtsson medges att
för finansiering av beslutade investeringar upplåna maximalt 40 miljoner kr.
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar.
Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
Nu föreligger förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till nämndsbudget för kommunstyrelsen, daterad 2011-06-26
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 112
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Karl-Erik Kruse (S):
Föreliggande förslag till nämndsbudget 2012 – 2014 för kommunstyrelsen antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till nämndsbudget 2012 – 2014 för kommunstyrelsen
antas.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) deltar ej i beslutet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerandes sign
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Dnr 623-2009

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
2010-2014 – arvode till ordförande i Beredningen för kommunalt
kulturprogram
Sammanfattning
Kommunens politiska organisation har förändrats efter det att kommunens regler
för arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda beslutades. En tillfällig
beredning har tillsatts för att ta fram ett kulturprogram för Svalövs kommun.
Nu gällande arvodesbestämmelser förutsätter att ordförande för styrelse, utskott
och beredningar har fast arvode för sitt uppdrag. Den tillsatta och nu verkande
kulturberedningen beslutades utan att fastställa fast arvode för dess ordförande,
vilket innebär att aktuell förtroendevald hamnar utanför de grundförutsättningar
under vilka nuvarande bestämmelser formulerats. Detta medför att ordföranden
verkar helt utan arvodesersättning, fast eller rörligt, för det förberedande arbete
som måste utföras för att ge mötet i organet hög kvalitet.
Behov har därför uppkommit att justera nu rådande bestämmelser under en
övergångsperiod. Frågor om tolkning och tillämpning av kommunens
arvodesbestämmelser avgörs av kommunstyrelsen eller i förekommande fall dess
utskott med ansvar för personalfrågor. Ekonomi- och personalutskottet har bedömt
att en tillfällig förändring av bestämmelserna inte kan ses som en tolkning eller
tillämpning och väljer därför att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om
eventuella övergångsbestämmelser.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-10-24, § 45, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Ordförande i Beredningen för
kommunalt kulturprogram medges timarvode även för det förberedande mötet inför
beredningen. Beslutet ska gälla från 2011-06-01. En översyn genomförs av
Bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda med anledning av
genomförda förändringar av den politiska organisationen.
Det noteras att kommunfullmäktige fattade bl a följande beslut 2010-03-29, § 25:
Bestämmelserna för ersättning, inkl. ersättningsnivåer, ska ses över i en utvärdering
med start i maj 2012.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-24, § 45
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, beslutade av
Kommunfullmäktige 2011-01-31 § 6
Yrkanden
Torbjörn Ekelunds (FP), Karl-Erik Kruses (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Ordföranden i
Justerandes sign
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Beredningen för kommunalt kulturprogram medges timarvode även för det
förberedande mötet inför beredningen. Beslutet ska gälla från 2011-06-01. En
översyn genomförs av Bestämmelserna om ersättning till kommunalt
förtroendevalda med anledning av genomförda förändringar av den politiska
organisationen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Ordföranden i Beredningen för kommunalt kulturprogram medges
timarvode även för det förberedande mötet inför beredningen.

•

Beslutet ska gälla från 2011-06-01.

•

En översyn genomförs av Bestämmelserna om ersättning till kommunalt
förtroendevalda med anledning av genomförda förändringar av den
politiska organisationen.

Expediering:
Demokratiberedningen
Ordföranden i Beredningen för kommunalt kulturprogram
Kommunförvaltningen (FKLT, BRG, MAP, ATE)
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Dnr 920-2011, 364-2011

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.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2011-08-15, § 46
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-09-29
Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-15, § 136
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin
(FP), Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C), Agnetha Persson (C) och Ingrid
Ekström (SD): 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
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skulden under åren 2013 – 2015. Redovisningen ska ske i samband med
månadsuppföljningen per den 28 februari 2012.
Karl-Erik Kruses (S), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Olof
Röstins (FP), Torbjörn Ekelunds (FP), Christer Laurells (C), Agnetha Perssons (C)
och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Linåkerskolan
har fyra års återbetalning av underskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens 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.

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Linåkerskolan har fyra års återbetalning av underskottet.

Expediering:
Välfärdsutskottet - uppdrag
Kommunförvaltningen (JBN, LWG, JEGN)
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Dnr 898-2011

Verksamhetsplan 2011-2014 för Skåne Nordväst
Sammanfattning
Ett förslag till verksamhetplan för Skåne NordVäst föreligger nu för godkännande i
medlemskommunerna. Planen presenterades vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-09-26, § 140, då kommunstyrelsens ordförande i Båstads
kommun, Anette Åkesson, och kommunstyrelsens andre vice ordförande i Höganäs
kommun, Lennart Nilsson, informerade om samarbete och verksamhetsplan 20112014 i Skåne Nordväst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-17, § 167
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-26, § 140
Förslag till Verksamhetsplan 2011-2014 för Skåne NordVäst
Yrkande
Christer Laurell (C), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och KarlErik Kruse (S): Föreliggande förslag till verksamhetsplan för Skåne NordVäst
2011-2014 godkännes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christer Laurells m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till verksamhetsplan för Skåne NordVäst 2011-2014
godkännes.

Expediering:
Skåne NordVäst
Kommunförvaltningen (FKLT)
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Dnr 262-2011

Motion, Inköp av läsplattor
Sammanfattning
Emil Fennstam (SD) har lämnat in en motion om inköp av läsplattor.
I motionen föreslås att kommunen köper in läsplattor som ska kunna lånas ut till
förtroendevalda som avsäger sig utskick av handlingar till sammanträden via post,
och som istället tar del av dessa via kommunens hemsida eller e-post.
Motionen har överlämnats till ekonomi- och personalutskottet för yttrande.
Utskottets ordförande har skrivit ett yttrande där han föreslår att motionen avslås
med motiveringen att det inte går att finna en tydlig kostnadsreduktion i
förändringen och då det ännu inte är klarlagt huruvida en lösning där kommunen
lånar ut en läsplatta till förtroendevalda medför en förmånssituation eller ej.
Mot bakgrund av detta föreslås i yttrandet att kommunen avvaktar utvecklingen på
området, bl.a. genom att följa upp utvecklingen avseende skatteeffekter i de
kommuner som har eller står i begrepp att införa en lösning i enlighet med
förslaget.
Ekonomi- och personalutskottet föreslog 2011-10-24, § 44, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Ekonomi- och personalutskottets ordförandes förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Motionen avslås med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och
personalutskottets ordförande.
Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-10-24, § 44
Yttrande från ekonomi- och personalutskottets ordförande, daterad 2011-10-17
Remittering av motion, daterad 2011-04-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-28 § 58
Emil Fennstams (SD) motion, inkommen 2011-03-08
Yrkanden
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och KarlErik Kruse (S): Ekonomi- och personalutskottets ordförandes förslag till yttrande
antas som kommunstyrelsens eget.
Torbjörn Ekelunds (FP), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer Laurells (C) och
Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås med
hänvisning till yttrandet från ekonomi- och personalutskottets ordförande.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande avs beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande avs beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Ekonomi- och personalutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och
personalutskottets ordförande.

Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD) deltar icke i beslutet.
Expediering:
Motionären
Kommunförvaltningen (KALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-07

§ 193

Dnr 92-2011

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2011-10-27.
Kommunstyrelsens beslut
•

Justerandes sign

Redovisningen godkänns.
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